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Kommunfullmäktige 
kallas till sammanträde måndagen den 28 juni 2021 klockan 18:30 i Pingstkyrkan, Falköping,  
för att behandla följande ärenden. 

Ärende Anteckningar 

1.  Val av protokolljusterare 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.  Inkomna motioner, interpellationer och frågor 
Dnr 2021/00067   
 
 
 
 
 
 

 

3.  Besvarande av interpellation från Ingvor Bergman (S) 
ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande  
Eva Dahlgren (C) om särskilt stöd till elever i skolan 
Dnr 2021/00247   
Bilaga a) Kommunfullmäktige § 55/2021 
           b) Interpellationen 
 
 

Svaret skickas senare  

4.  Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 2021 
Dnr 2021/00229   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 92/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Delårsrapport per den 30 april 2021 
           d) Redogörelse för justeringar i delårsrapporten 
           e) Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per  
               den 30 april 2021 
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Ärende Anteckningar 

5.  Antagande av klimatstrategi för åren 2021–2030 
Dnr 2020/00297   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 93/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Klimatstrategi för åren 2021–2030 
           d) Remissvar från nämnderna 
 
 

 

6.  Antagande av VA-plan för Falköpings kommun  
Dnr 2018/00162  303 
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 94/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) VA-plan för Falköpings kommun inklusive  
               delrapporter 
           d) Dagvattenplan 
           e) Remissredogörelse  

 

7.  Antagande av policy för lokalförsörjning och projekt-
investeringar 
Dnr 2020/00497   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 95/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
           d) Remissvar från nämnderna 
 

 

8.  Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola och 
kök och uppdrag att teckna hyresavtal för modulskola i 
Odensberg 
Dnr 2021/00232   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 96/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Tekniska nämnden § 46/2021 
 

 

9.  Startbesked för ombyggnad av Frökindsgårdens 
äldreboende 
Dnr 2021/00231   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 97/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Tekniska nämnden § 45/2021 
 
 

 

10.  Antagande av gemensamt trafikförsörjningsprogram  
– Färdtjänst i Skaraborg 2021–2024 
Dnr 2021/00156   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 100/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Socialnämnden § 65/2021 
           d) Förtydligande av protokollsutdrag 
           e) Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och   
               riksfärdtjänst 2021–2024 
            f) Bilaga 1 – Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor 
           g) Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbund  
               § 31/2021 
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Ärende Anteckningar 

11.  Förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Väsmestorp 
Dnr 2020/00189  430 
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 101/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Samrådsredogörelse 
           d) Förslag till beslut om bildande av naturreservatet  
                 Väsmestorp 
           e) Bilaga 1 Beslutskarta  
            f) Bilaga 2 Översiktskarta 
           g) Bilaga 3 Förslag till skötselplan 
           h) Bilaga 4 Skötselplanekarta  
            i) Bilaga 5 Karta över kulturvärden och frilufts- 
               anläggningar 
            j) Bilaga 6 Sändlista för remiss 

 

12.  Tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av 
kommunal mark och torghandel för år 2021 
Dnr 2021/00233   
Bilaga a) Kommunstyrelsen § 103/2021 
           b) Tjänsteutlåtande  
           c) Tekniska nämnden § 47/2021 
 
 

 

13.  Återbesättande av uppdraget som ombudsersättare  
i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum efter  
Patrik Björck (S) 
Dnr 2021/00224   
Bilaga a) Kommunfullmäktige § 70/2021 
 
 
 

 

14.  Entledigande av Gunnar Johanzon (S) från uppdraget 
som ledamot i kommunrevisionen, revisor i stiftelsen 
Ållebergs Segelflygmuseum och revisorsersättare i 
Falköpings Hyresbostäder AB 
Dnr 2021/00262   
Bilaga a) Avsägelse  
           b) Komplettering  
 

 

15.  Kommunfullmäktiges anmälningsärenden 2021 
Dnr 2021/00066   
Bilaga a) Kommunrevisionens granskning av rutiner,  
               ansvarsfördelning och kommunikation kring   
               upphandling av matavfall till biogasanläggningen 
           b) Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen, 
               § 98/2021 
           c) Kommunrevisionens granskning av investeringar i  
               biogasanläggningen 
           d) Kommunstyrelsens svar till kommunrevisionen, 
               § 99/2021 
           e) Mötesanteckningar från kommunfullmäktiges  
               beredning för översyn av den politiska  
               organisationen den 22 april 2021 

 

 
 

Patrik Björck (S) 
Ordförande 
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Förteckning över ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige under  
mandatperioden 2018–2022 
 
Ledamöter 
Patrik Björck (S), ordförande 
Michael Kristiansson (KD), 1:e vice ordf. 
Anders Winlöf (M), 2:e vice ordf. 
Dan Gabrielsson (S) 
Karola Svensson (C) 
Adam Johansson (M) 
Johanna Johansson (SD) 
Ingvor Bergman (S) 
Dan Hovskär (KD) 
Christopher Münch (SD) 
Ed Kahrs (M) 
Niclas Fällström (C) 
Erik Kyrkander (V) 
Susanne Berglund (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Niclas Hillestrand (S) 
Christina Jorméus (M) 
Gary Linnéusson (KD) 
Johanna Svensson (S) 
Annika Carp (L) 
Rune Lennartsson (C) 
Tommy Almgren (SD) 
Sture Olsson (M) 
Roger Lundberg (S) 
Camilla Funke (MP) 
Thomas Svensson (S) 
Vanja Wallemyr (C) 
Marita Ljus (SD) 
Morgan Billman (M) 
Corry Thuresson (S) 
Emil Estébanez (V) 
Debora Josefsson (KD) 
Heléne Svensson (S) 
Sonja Eriksson (SD) 
Göte Andersson (C) 
Pema Malmgren (M) 
Marie Post (S) 
Hanna Nord (S) 
Milada Wurm (SD) 
Lovisa Wennerholm (C) 
Alex Bergström (S) 
Gerhard Karlsson (SD) 
Anna Bella Nordh Fahlqvist (S) 
Elias Assio (M) 
Anna-Brita Fransson (L) 
Elisabeth Klang (V) 
Fredy Neüman (S) 
Christiane Uhle (C) 
Per Magnusson (SD) 
Maria Bruckshaw (KD) 
Lisbeth Ek (S) 

Ersättare 
Jonas Karlsson (S) 
Ingvor Arnoldsson (S) 
Kovan Akrawi (S) 
Inga-Lill Bergsten (S) 
Hassan Hussein (S) 
Monica Janzon (S) 
Bengt Lundqvist (S) 
Sofia Selander (S) 
Jörgen Larsson (SD) 
Matti Qvist (SD) 
Jens Larsson (SD) 
Frank Wurm (SD) 
Arild Svensgam (SD) 
Johan Eriksson (M) 
Inge Persson (M) 
Caroline Lundberg (M) 
Johanna Blad (M) 
Helén Engström (C) 
Bengt Lennartsson (C) 
Ingrid Martens (C) 
Sofia Thuvesson (C) 
Angela Joelsson (KD) 
Anna-Sara Ståtenhag (KD) 
Britt-Marie Aronsson (KD) 
Iowan Hedendahl (V) 
Scott Schylander (V) 
Dag Högrell (L) 
Maria Jern (L) 
Roland Wanner (MP) 
Anders Blom (MP) 

Gruppledare 
Niclas Hillestrand (S) 
Jonas Larsson (SD) 
Anders Winlöf (M)  
Karola Svensson (C) 
Dan Hovskär (KD) 
Erik Kyrkander (V) 
Annika Carp (L) 
Camilla Funke (MP) 
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§ 55 Dnr 2021/00247  

Interpellation från Ingvor Bergman (S) ställd till barn- 
och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C) 
om särskilt stöd till elever i skolan 
Bakgrund 
Med kommunfullmäktiges medgivande ställer Ingvor Bergman (S) följande 
interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C).     

Interpellation  
”Interpellation ställd till Barn och utbildningsnämndens ordförande 
Eva Dahlgren 
Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar. 
Många av dessa elever är i behov av en anpassad skolgång både vad det 
gäller pedagogiskt och socialt stöd, samt fysisk miljö. Huvudmannen, d v s 
kommunens barn-och utbildningsnämnd, har ansvar för att se till att eleverna 
ges det stöd de behöver. 
De signaler vi får är att kommunen inte lever upp till de krav som skollagen 
ställer. Enligt de uppgifter som når oss får föräldrar besked om att vi har en 
kö till platser där särskilt stöd ges samt att resurser dras in. En sådan 
hantering riskerar att få förödande konsekvenser för den enskilde eleven. 
Vår interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande blir därför:  

 Vilka resurser har nämnden avsatt för att tillgodose individuella 
behov för dessa elever? 

 Finns det en kö till platser där särskilt stöd ges? 

 Hur garanterar huvudmannen att stöd ges även om eleven inte kan 
erbjudas plats i särskild undervisningsgrupp? 

 Anser ordföranden att skolan är organiserad så att den kan möta alla 
elever i behov av särskilt stöd?” 

 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning besvaras interpellationen vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.    
  
 

Paragrafen skickas till  
Eva Dahlgren (C)            



 
 

Interpellation ställd till Barn och utbildningsnämndens ordförande 
Eva Dahlgren 
 

Antalet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ökar. 
Många av dessa elever är i behov av en anpassad skolgång både vad 
det gäller pedagogiskt och socialt stöd, samt fysisk miljö. Huvudmannen, 
d v s kommunens barn-och utbildningsnämnd, har ansvar för att se till att 
eleverna ges det stöd de behöver. 

De signaler vi får är att kommunen inte lever upp till de krav som 
skollagen ställer. Enligt de uppgifter som når oss får föräldrar besked om 
att vi har en kö till platser där särskilt stöd ges samt att resurser dras in. 
En sådan hantering riskerar att få förödande konsekvenser för den 
enskilde eleven. 

Vår interpellation till barn och utbildningsnämndens ordförande blir 
därför:  

Vilka resurser har nämnden avsatt för att tillgodose individuella behov för 
dessa elever? 
Finns det en kö till platser där särskilt stöd ges? 
Hur garanterar huvudmannen att stöd ges även om eleven inte kan 
erbjudas plats i särskild undervisningsgrupp? 

Anser ordföranden att skolan är organiserad så att den kan möta alla 
elever i behov av särskilt stöd? 

 

Falköping 2021 05 25 

 

Ingvor Bergman  

Oppositionsråd (s) 

https://socialdemokraternapub.shop.strd.se/
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§ 92 Dnr 2021/00229  

Falköpings kommuns delårsrapport per den  
30 april 2021 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 

kommuns delårsrapport per den 30 april 2021.   

Kommunstyrelsens beslut  
2 Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella oklarheter 
kring internhyressättningen mellan tekniska nämnden och övriga nämnder. 
Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen med eventuella förslag på 
åtgärder i samband med Falköpings kommuns delårsrapport per den  
31 augusti 2021.  

Bakgrund 
Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti 
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.  
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2021 visar ett positivt resultat 
på 50,1 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. Före-
gående år var motsvarande resultat 31,4 miljoner kronor. Helårsprognosen 
totalt för kommunen visar ett resultat på 65,0 miljoner kronor, föregående år 
var prognosen 10,0 miljoner kronor. Det är alltså betydligt högre resultat än 
föregående år. Det råder dock fortfarande mycket stor osäkerhet i och med 
anledning av pandemin och den ekonomiska utvecklingen. Flerårsplanen och 
budgeten för år 2021 byggdes på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) 
prognos från oktober 2020 av förväntade skatteintäkter och generella stats-
bidrag. I delårsrapporten per april 2021 har SKR:s prognos från den 29 april 
2021 lagts in. Sammantaget skatter och generella statsbidrag beräknas nu till 
31,2 miljoner kronor högre än budgeterat. Det bör dock poängteras att det är 
prognoser. Nästa prognos från SKR kommer den 26 augusti 2021.   
Nämndernas prognoser visar underskott på 10,1 miljoner kronor (föregående 
år -29,8 miljoner kronor) jämfört med budget. Fyra nämnder prognosticerar 
underskott, barn- och utbildningsnämnden -9,0 miljoner kronor, kultur- och 
fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, kommunstyrelsen -1,1 miljoner kronor 
samt samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,1 miljoner kronor. Social-
nämnden och tekniska nämnden prognosticerar överskott på 2,3 respektive 
1,6 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds delårs-
rapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.  
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Det som kan nämnas generellt kan nämnas är att staten fortsatt ersätta arbets-
givare för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin samt avvikelser 
mot budget vad gäller internhyror. Här kommer en analys och genomgång att 
göras för att se om det behöver göras någon budgetjustering under året. 
Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för 
år 2021. 
De centrala posterna visar ett underskott på -6,4 miljoner kronor jämfört med 
budget, vilket till största delen är hänförligt till högre pensionskostnader på 
grund av att livslängsantagandet förändrats.   
Finansiella och övriga poster, exklusive skatter och bidrag, visar ett över-
skott på 10,1 miljoner kronor. Största avvikelsen finns här under finansiella 
kostnader och avser lägre räntekostnader på grund av att kommunen löste in 
två ränteswappar under år 2020 och som nu genererar lägre räntekostnader. 
Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 
ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". 
Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande 
resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 
ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 
utgången av perioden 2021–2023.  

 Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till 
summan av avskrivningar och resultat, det vill säga låneskulden ska 
inte öka.   

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv" kommer att justeras under året så att det överens-
stämmer med av kommunfullmäktige antagna finansiella mål. 
God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 
resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor vilket också är beslutat 
budgeterat resultat för år 2021. I den nu framlagda delårsrapporten visar 
prognosen ett resultat om 65,0 miljoner kronor det vill säga en positiv 
avvikelse med 20,0 miljoner kronor från budget. Kommunens lån får högst 
uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången av perioden 2021–2023. 
Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå till 1 188 miljoner kronor 
vid utgången av år 2021. De finansiella målen för god ekonomisk hus-
hållning för år 2021 ser därför ut att uppfyllas för år 2021.  
Viktigt vid analysen är dock att det är ”tidigt på året” varför prognosera är 
osäkra. Vidare bör resultatet analyseras utifrån att kommunens skatteintäkter 
höjts med cirka 16 miljoner kronor på grund av den skattehöjning (35 öre, 
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från 21,60 kronor till 21,95 kronor) som gjordes inför år 2020. En stor del av 
grunden till den beslutade höjningen avser en förstärkning av ekonomi för att 
klara den ökade investeringstakten. Effekten av de ökade investeringarna 
kommer successivt varför man bör se det beräknade goda resultatet år 2021 
som att kommunen tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 
investeringar. En fördröjning kommer att ske i dessa delar inte minst på 
grund av Platåskolans försening. Den reviderade kostnadsutjämningen inför 
år 2020 har också ökat kommunens intäkter. Dessa två faktorer samt att 
kommunerna i Sverige ser ut att vara något ”överkompenserade” av staten på 
grund av Corona-pandemin även år 2021 är det rimligt att Falköpings 
kommun gör ett större överskott än budgeterat för år 2021. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om 
”Det goda livet”.   
Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning 

Uppföljning av målen görs endast delvis i denna rapport. En mer utförlig 
analys och uppföljning sker i delårsrapporten per den 31 augusti 2021.   

Förvaltningens bedömning 
I kommunens ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” framgår 
följande.  
”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att verksam-
heten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska i första 
hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens budgetram. I de 
fall nämndens åtgärder medför ändrad verksamhetsinriktning eller nämnden 
inte anser sig kunna hantera den negativa avvikelsen ska rapportering ske 
omgående till kommunstyrelsen. Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska 
dokumenteras i nämndens och styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna 
kräver väsentliga avsteg ifrån kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte 
vidtas utan beslut från kommunfullmäktige.”      
De prognostiserade underskotten i barn- och utbildningsnämnden, kommun-
styrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för samhällsskydd 
mellersta Skaraborg får anses inte vara av sådan ”betydande avvikelser” 
varför ovanstående behöver tillämpas i nuvarande läge.       
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Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara 
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning.  
Kommunens lokal- och fastighetskostnader övergick från och med år 2020 
från att ha ingått i tekniska nämndens budgetanslag till en modell där 
tekniska nämnden debitera samtliga nämnder internhyror. En budgetväxling 
skedde då mellan tekniska nämnden och övriga nämnder. En ny riktlinje för 
interhyror är framtagen och kommer i det närmaste att beslutas av tekniska 
nämnden. I denna delårsrapport framgår, framför allt gällande hyror för 
barn- och utbildningsnämnden, att det finns oklarheter kring budgetväxling 
och hantering av internhyror under löpande år vid lokalförändringar föreslår 
kommunledningsförvaltningen att frågan utreds. Förslaget är, beslutspunkt 
två, att kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen får ett uppdrag att utreda frågan och återrapportera med förslag 
på eventuella åtgärder i samband med delårsrapporten per den 31 augusti 
2021.      

Finansiering 
Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara 
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning för Falköpings kommun 
får därmed anses vara uppfyllt.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 63/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21 
Delårsrapport per den 30 april 2021 för Falköpings kommun 
Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2021    
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige     
Ekonomiavdelningen 
Pia Alhäll, kommundirektör  
Patrick Nohlgren, förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 
        



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   
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 Kommunstyrelsen 

Falköpings kommuns delårsrapport per den 30 april 
2021 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Falköpings 

kommuns delårsrapport per den 30 april 2021.   
2 Kommunstyrelsen beslutar ge kommunledningsförvaltningen och 

samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella oklarheter 
kring internhyressättningen mellan tekniska nämnden och övriga 
nämnder. Uppdraget återrapporteras till kommunstyrelsen med eventuella 
förslag på åtgärder i samband med Falköpings kommuns delårsrapport per 
den 31 augusti 2021.           

Bakgrund 
Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljningar, vilket innebär att en 
uppföljning av kommunens resultat mot budget görs var fjärde månad, den 
30 april, den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna för augusti 
och december är lagstadgade och revideras av kommunens externa revisorer. 
I de uppföljningarna görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta mål.  
Falköpings kommuns delårsrapport per april 2021 visar ett positivt resultat 
på 50,1 miljoner kronor, exklusive förändring semesterlöneskuld. 
Föregående år var motsvarande resultat 31,4 miljoner kronor. 
Helårsprognosen totalt för kommunen visar ett resultat på 65,0 miljoner 
kronor, föregående år var prognosen 10,0 miljoner kronor. Det är alltså 
betydligt högre resultat än föregående år. Det råder dock fortfarande mycket 
stor osäkerhet i och med anledning av pandemin och den ekonomiska 
utvecklingen. Flerårsplanen och budgeten för år 2021 byggdes på Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) prognos från oktober 2020 av förväntade 
skatteintäkter och generella statsbidrag. I delårsrapporten per april 2021 har 
SKR:s prognos från den 29 april 2021 lagts in. Sammantaget skatter och 
generella statsbidrag beräknas nu till 31,2 miljoner kronor högre än 
budgeterat. Det bör dock poängteras att det är prognoser. Nästa prognos från 
SKR kommer den 26 augusti 2021.   
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Nämndernas prognoser visar underskott på 10,1 miljoner kronor (föregående 
år -29,8 miljoner kronor) jämfört med budget. Fyra nämnder prognosticerar 
underskott, barn- och utbildningsnämnden -9,0 miljoner kronor, kultur- och 
fritidsnämnden -3,8 miljoner kronor, kommunstyrelsen -1,1 miljoner kronor 
samt samhällsskydd mellersta Skaraborg -0,1 miljoner kronor. 
Socialnämnden och tekniska nämnden prognosticerar överskott på 2,3 
respektive 1,6 miljoner kronor. Avvikelserna beskrivs i respektive nämnds 
delårsrapport samt kortfattat i denna kommuntotala delårsrapport.  
Det som kan nämnas generellt kan nämnas är att staten fortsatt ersätta 
arbetsgivare för ökade sjuklönekostnader på grund av pandemin samt 
avvikelser mot budget vad gäller internhyror. Här kommer en analys och 
genomgång att göras för att se om det behöver göras någon budgetjustering 
under året. 
Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på -4,7 miljoner kronor för 
år  2021. 
De centrala posterna visar ett underskott på -6,4 miljoner kronor jämfört med 
budget, vilket till största delen är hänförligt till högre pensionskostnader på 
grund av att livslängsantagandet förändrats.   
Finansiella och övriga poster, exklusive skatter och bidrag, visar ett 
överskott på 10,1 miljoner kronor. Största avvikelsen finns här under 
finansiella kostnader och avser lägre räntekostnader på grund av att 
kommunen löste in två ränteswappar under år 2020 och som nu genererar 
lägre räntekostnader. 
Falköpings kommuns finansiella mål utgår ifrån kommunlagen, om god 
ekonomisk hushållning, samt utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv". 
Det innebär att det finansiella resultatet ska uppgå till det högsta av följande 
resultatkrav. 

 Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 procent av skatter och 
statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För perioden 2021–2023 
ska dock resultatet årligen uppgå till minst 45 miljoner kronor.  

 Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 miljoner kronor vid 
utgången av perioden 2021–2023.  

 Från år 2024 får kommunens investeringar årligen högst uppgå till 
summan av avskrivningar och resultat, det vill säga låneskulden ska 
inte öka.   

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av 
resultatutjämningsreserv" kommer att justeras under året så att det 
överensstämmer med av kommunfullmäktige antagna finansiella mål. 
God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings kommun ska ha ett 
resultat för år 2021 på 45,0 miljoner kronor vilket också är beslutat 
budgeterat resultat för år 2021. I den nu framlagda delårsrapporten visar 
prognosen ett resultat om 65,0 miljoner kronor det vill säga en positiv 
avvikelse med 20,0 miljoner kronor från budget. Kommunens lån får högst 
uppgå till 1 700 miljoner kronor vid utgången av perioden 2021–2023. 
Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå till 1 188 miljoner kronor 
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vid utgången av år 2021. De finansiella målen för god ekonomisk 
hushållning för år 2021 ser därför ut att uppfyllas för år 2021.  
Viktigt vid analysen är dock att det är ”tidigt på året” varför prognosera är 
osäkra. Vidare bör resultatet analyseras utifrån att kommunens skatteintäkter 
höjts med cirka 16 miljoner kronor på grund av den skattehöjning (35 öre, 
från 21,60 kronor till 21,95 kronor) som gjordes inför år 2020. En stor del av 
grunden till den beslutade höjningen avser en förstärkning av ekonomi för att 
klara den ökade investeringstakten. Effekten av de ökade investeringarna 
kommer successivt varför man bör se det beräknade goda resultatet år 2021 
som att kommunen tagit höjd för ökande kostnader för kommande stora 
investeringar. En fördröjning kommer att ske i dessa delar inte minst på 
grund av Platåskolans försening. Den reviderade kostnadsutjämningen inför 
år 2020 har också ökat kommunens intäkter. Dessa två faktorer samt att 
kommunerna i Sverige ser ut att vara något ”överkompenserade” av staten på 
grund av Corona-pandemin även år 2021 är det rimligt att Falköpings 
kommun gör ett större överskott än budgeterat för år 2021. 

Måluppfyllelse 
Kommunfullmäktige har beslutat om fyra mål i syfte att nå till visionen om 
”Det goda livet”.   
Kommunens fyra mål är följande. 

 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping 

 Skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas 

 Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med 
en tillitsbaserad styrning.  

Uppföljning av målen görs endast delvis i denna rapport. En mer utförlig 
analys och uppföljning sker i delårsrapporten per den 31 augusti 2021.   

Förvaltningens bedömning 
I kommunens ”Riktlinjer för verksamhets och ekonomistyrning” framgår 
följande.  
”Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot 
budget åligger det nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 
verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska 
i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 
budgetram. I de fall nämndens åtgärder medför ändrad 
verksamhetsinriktning eller nämnden inte anser sig kunna hantera den 
negativa avvikelsen ska rapportering ske omgående till kommunstyrelsen. 
Avvikelsen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i nämndens och 
styrelsens beslutsprotokoll. I de fall åtgärderna kräver väsentliga avsteg ifrån 
kommunfullmäktiges antagna mål får dessa inte vidtas utan beslut från 
kommunfullmäktige.”      
De prognostiserade underskotten i barn- och utbildningsnämnden, 
kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden samt nämnden för 
samhällsskydd mellersta Skaraborg får anses inte vara av sådan ”betydande 
avvikelser” varför ovanstående behöver tillämpas i nuvarande läge.       
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Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara 
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning.  
Kommunens lokal- och fastighetskostnader övergick från och med år 2020 
från att ha ingått i tekniska nämndens budgetanslag till en modell där 
tekniska nämnden debitera samtliga nämnder internhyror. En budgetväxling 
skedde då mellan tekniska nämnden och övriga nämnder. En ny riktlinje för 
interhyror är framtagen och kommer i det närmaste att beslutas av tekniska 
nämnden. I denna delårsrapport framgår, framför allt gällande hyror för 
barn- och utbildningsnämnden, att det finns oklarheter kring budgetväxling 
och hantering av internhyror under löpande år vid lokalförändringar föreslår 
kommunledningsförvaltningen att frågan utreds. Förslaget är, beslutspunkt 
två, att kommunledningsförvaltningen tillsammans med 
samhällsbyggnadsförvaltningen får ett uppdrag att utreda frågan och 
återrapportera med förslag på eventuella åtgärder i samband med 
delårsrapporten per den 31 augusti 2021.      

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Kommunen kommer enligt prognoserna i rapporten att på total nivå att klara 
de finansiella målen och god ekonomisk hushållning för Falköpings 
kommun får därmed anses vara uppfyllt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-21 
Delårsrapport per den 30 april 2021 för Falköpings kommun 
Samtliga nämnders verksamhetsrapporter per den 30 april 2021       

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLE

De samhällsutmaningar som kommunen står inför är 

komplexa. Det är inte en enskild aktör som kan tillgo-

dose lösningen. Att möta de komplexa frågorna kring 

hållbar utveckling kräver helhetssyn. Insikten att det 

är fl era olika, och inte alltid tydligt sammankopplade, 

kunskapsområden som berörs och att samverkan och 

samspel behövs är essentiellt för att kunna hantera 

frågorna.

 

En komplex verklighet kan också 

bli en orolig verklighet för den 

enskilde individen. Kon-

sekvenserna i spåren 

av pandemin börjar 

bli tydliga där en 

ökad psykisk 

ohälsa märks 

liksom ökade 

skillnader i 

socioekono-

misk status. 

En ökad 

polarisering 

i samhället, 

lokalt som 

globalt, syns 

också. 

Det är ur mång-

falden och dialo-

gen som de gemen-

samma visionerna om 

morgondagen och fram-

tiden kan formas. En högre 

grad av tvärfunktionellt samarbete 

gynnar medborgaren samt stärker den till-

litsbaserade styrkedjan. En tillitsbaserad styrning är 

nödvändig för att hantera en komplex verklighet.

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR

Den omvärldsanalys som kommunen beskrivit i 

fl erårsplanen 2021-2023 gäller fortfarande. Den ger 

ett långsiktigt helhetsperspektiv på hur trender och 

förändringar påverkar möjligheterna att skapa Det 

goda livet i Falköping och att förverkliga de mål som 

formulerats för kommunens framtida utveckling. Om-

världsanalysen tar sin utgångspunkt i sex övergripande 

trender som alla har en påverkan på kort eller lång sikt 

för Falköpings kommun; globalisering, demografi ska 

förändringar, ökad individualisering, urbanisering, 

klimatförändring och teknikutveckling.

 

Under pandemin har det blivit än mer tydligt hur en 

sammankopplad värld ökar den globala sårbarheten. 

Det som händer i övriga världen får snabbt konse-

kvenser även lokalt. Efter ett år med 

coronapandemi är den tid vi lever i 

nu fortsatt osäker och an-

norlunda. Belastningen på 

välfärden har varit och 

är fortfarande hög. 

Restriktioner och 

hög smittsprid-

ning utma-

nar fortsatt 

samhället på 

olika sätt. 

Även om 

vaccinering 

av vuxna i 

Sverige och 

resten av 

världen pågår, 

så är det inte 

över. 

I början av pande-

min tog digitalise-

ringen stora och snabba 

kliv framåt. Att börja använ-

da de digitala verktygen var en 

av förutsättningarna för att kunna lösa 

de uppkomna situationerna där fysiska träff ar 

inte längre var möjliga. Digitalisering är inte ett mål i 

sig, men syftar till att eff ektivisera verksamheterna och 

underlätta vardagen för kommunens invånare. Digi-

taliseringens möjligheter kan vara både inkluderande 

genom att fl er kan nås, men också exkluderande för 

de som lever i ett digitalt utanförskap. Nästa digitala 

steg blir att utveckla den digitala strukturen, samt möta 

invånarens behov gemensamt över myndighets- och 

förvaltningsgränser. Investering i teknik är en del, men 
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de personella resurserna och digital kompetens hos den 

enskilde väger också tungt.

Konsekvenserna av pandemin är allvarliga både på 

individ-, organisation- och samhällsnivå. Samhällseko-

nomin har klarat sig bättre än vad som befarades vid 

en fortsatt pandemi. Många branscher har det fortsatt 

svårt och arbetslösheten ligger på höga siff ror även om 

dessa sakta sjunker. Det som oroar är att långtidsar-

betslösheten fortsätter att öka. Arbetsmarknaden står 

inför en strukturomvandling där arbeten förändras eller 

försvinner, vilket i sin tur medför nya eller förändrade 

kompetenskrav.

 

Klimatförändringar är ständigt aktuellt på världsa-

gendan. Den globala uppvärmningen får katastrofala 

följder, som höjda havsnivåer, stormar och skogs-

bränder och att extremtemperaturer uppnås allt oftare. 

Den globala uppvärmningen innebär mycket mer än 

att det blir några grader varmare. De fattigaste och 

mest sårbara människorna på vår planet drabbas hårt 

av klimatförändringarna. Därtill hotas viktiga arter 

och hela ekosystem. Sveriges regering vill att Sverige 

ska bli världens första fossilfria välfärdsland, målet är 

senast 2045.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Den positiva befolkningsutvecklingen bröts under hös-

ten år 2020. Antalet invånare per 2020-03-31 uppgår 

till 33 232 personer vilket är en minskning med 6 per-

soner sedan årsskiftet. Dock är det en ökning med 27 

personer i mars jämfört med i februari då befolkningen 

uppgick till 33 205 .

Befolkningsutveckling 2018-2021, antal invånare

ARBETSMARKNADSSTATISTIK

Den totala andelen arbetslösa i åldern 16-64 år är i 

april 8,2 % i riket, motsvarande andel 2020 var 8,2 %. 

I  Falköpings kommun är andelen 9,1 % att jämföra 

med 9,5 % under samma period föregående år.

 

Arbetslösheten sjunker sakta, men långtidsarbetslöshe-

ten fortsätter att öka. Den åldersgrupp som ökat mest 

bland långtidsarbetslösa är 55-64 åringarna. De som 

innan pandemin hade en stark förankring på arbets-

marknaden har svårt att komma tillbaka. Strukturom-

vandlingen kan vara en förklaring, där arbeten föränd-

ras eller försvinner och inte kommer tillbaka. Det i sin 

tur innebär nya eller förändrade kompetenskrav. 

Riket total antal arbetslösa 16-64 år
 

Falköping totalt antal arbetslösa 16-64 år
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Händelser av väsentlig betydelse

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden
För att minska segregationen har upptagningsområden 

för grundskolan i tätorten omorganiserats från och med 

förskoleklass. Förändringsarbetet pågår enligt plan.

Pandemin har påverkat verksamheten inom samtliga 

skolformer, både avseende närvaro och undervisning-

ens utformning. Distansundervisning har i omgångar 

genomförts, främst i gymnasieskolan men periodvis 

även i grundskolans senare år. Distansundervisningen 

påverkar undervisningens utformning och när pan-

demin drar ut på tiden ökar hotet av att fl er undervis-

ningsskulder uppstår.

De riktade statsbidrag som kommunen ansöker om för 

barn- och utbildningsområdet har minskat, anpassats 

och förändrats.

Beslutet i överdomstolen om Platåskolan kommer att 

påverka det fortsatta arbetet med skolorganisationen 

och hela organisationen berörs av beslutet. Det innebär 

att den pressade situationen för framförallt grundsko-

lans trångboddhet kommer att kvarstå under lång tid 

framöver och behöver konsekvensbeskrivas.

Byggnadsnämnden

Bygglovsenheten har haft en markant ökning av antal 

inkomna ärende, både förhandsbesked, lov och anmäl-

ningspliktiga ärenden. Även tillsynsärenden har ökat. 

De fl esta ärenden har dock varit av enklare natur vilket 

inte innebär så stora 

intäkter. När det gäller 

tillsyn har byggnads-

nämnden beslutat om ett 

rivningsföreläggande av 

samtliga byggnader på 

en ovårdad fastighet i 

Stenstorp. 

Kommunstyrelsen

Nämnden/förvaltningen 

är fortsatt påverkad av 

Covid-19. Arbete sker via 

distans och möten är förlagda som digitala.

IT-digitalisering, pandemin har snabbat på utveckling-

en inom digitaliseringen. Ökade kostnader på licenser 

och nya avtal. Ett exempel är behovet av mobila enhe-

ter där verksamheternas efterfrågan har ökat.

I väntan på Kommunledningsförvaltningens genom-

lysning av organisationen fi nns vakanser och viss 

specialkompetens saknas. Med denna process ökar 

konsultkostnader.

Kultur- och fritidsnämnden

Internt arbete har genomförts för överta driften av 

platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagandet 

av verksamheterna på Mösseberg ökar förvaltningens 

möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och 

upplevelserna bli fl er och förmeras i ett samlat Möss-

seberg. 

Viktiga framsteg är att några verksamheter lyckats 

återuppta samverkan med skolan. Ekehagens forn-

tidsby har trots rådande restriktioner skolklasser som 

är bokade för besök under våren och Odenbadet har 

öppnat upp för skolsim.

En avgörande faktor för förvaltningen under pandemin 

har varit och är den innovativa förmågan. Denna ses 

även mycket viktig fram över då förutsättningarna spås 

förändras jämfört med innan pandemin.

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Pandemin är fortfarande den faktor som påverkar 

förvaltningen allra mest, både 

i strategiskt och operativt 

perspektiv. Fjärr- och distans-

studier fortgår och det rådande 

läget påverkar elevernas studie-

tid. Arbetsmarknadsenhetens 

verksamheter har varit fortsatt 

stängda men vissa insatser har 

kunnat genomföras, anpas-

sade till rådande restriktioner. 

Genomströmningstakten har 

bromsats upp och det har varit 

svårt att stegförfl ytta deltagare 

som planerat. Arbetslöshetssiff rorna 

ligger på fortsatt höga nivåer lokalt och oroande är 

framför allt andelen långtidsarbetslösa.
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Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån har skapat 

nya digitala arbetsmiljöer vars konsekvenser ännu inte 

går att se verkningarna av.

 

Under hösten 2020 tog politiken i Falköpings kommun 

ett inriktningsbeslut om att förnya arbetsmarknadspo-

litiken genom att revidera arbetsmarknadsstrategin. 

Verksamhetsövergången av Stöd- och försörjningsen-

heten från SOC till AME som en del i inriktningsbeslu-

tet om att förnya arbetsmarknadspolitiken sker 1 maj, 

Under många månader har  förvaltningens verksamhe-

ter och processer påverkats i hög grad med planering 

och samverkan inom kommunen för att skapa förut-

sättningarna för en lyckad övergång. 

I utredningen om kommuners medverkan i den statliga 

arbetsmarknadspolitiken har kommunens roll som ex-

tern aktör förtydligas och därmed kan kommuner delta 

i upphandlingar från Arbetsförmedlingen (AF). For-

merna för detta är ännu oklara men ökar möjligheter 

att kunna hjälpa en ännu bredare målgrupp. AF är en 

viktig samarbetspartner för förvaltningen och myndig-

hetens situation drabbar förvaltningens verksamheter. 

Samhällsskydd mellersta Skaraborg

En ny lagstiftning för LSO kommer att påverka hela 

räddningstjänstsverige under kommande år.

Avsiktsförklaring är upprättad för trygghetscentralen 

gällande larmoperatörer för trygghetslarm.

Arbetet med att förnya fordonsparken är påbörjat och 

ett nytt höjdfordon har införskaff ats till organisationen.

Socialnämnden
Coronapandemins fortsatta påverkan

Under våren har fortsatt fokus legat på styrning och 

ledning utifrån grunduppdraget och de nya restriktio-

ner, riktlinjer och förhållningssätt som kommit från 

regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM). En cen-

tral tvärfunktionell beredningsgrupp på förvaltningen 

har fortsatt arbeta med att följa utvecklingen gällande 

covid-19 och tillsammans, så snart behov funnits, tagit 

fram och reviderat rutiner och informationsmaterial till 

såväl personal som brukare/klienter.

Tekniska nämnden

Covid -19

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid-19 

förändrades omvärlden totalt under fjolåret. 

För städavdelningens del fortsätter pandemin att 

påverka avdelningen. Tillfälliga omfl yttningar av per-

sonal och anpassningar görs löpande beroende på hur 

verksamheter är stängda, öppna och/eller bedriver dis-

tansarbete. Gymnasieskolan har till viss del studier på 

distans men för att kunna hålla rekommenderat avstånd 

så används lokalerna fullt ut som tidigare. 

För kostavdelningen fortsätter eff ekter av den pågå-

ende pandemin att påverka verksamheten. Fortsatt 

erbjuds det lunchlåda till de elever på gymnasiet som 

bedriver distansundervisning. Utöver det fi nns det på 

gymnasiet servering av korv och bröd i entrén och 

dessutom fi nns möjlighet att hämta salladslåda i cafete-

rian. Allt för att försöka minimera trängsel i matsalen.

I övrigt har skolrestaurangerna återgått till buff éserve-

ring med minst två olika lunchrätter att välja mellan, 

men salladsutbudet är fortfarande något begränsat i 

förhållande till kostavdelningen önskar erbjuda.

 

Biogas

Nationellt är det hård konkurrens om matavfall till röt-

ningsanläggningar vilket gör att priset för behandling 

av matavfall ligger på historisk låga nivåer. Avtalet om 

leverans av biogas löper på under året och ersättningen 

i gällande avtal är låg vilket tillsammans innebär dras-

tiskt försämrad lönsamhet för verksamheten. Samar-

bete med externa aktörer behöver utvecklas för att få 

tillbaka lönsamheten i verksamheten.
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

INLEDNING

Kommunen ansvarar för att bedriva en eff ektiv verk-

samhet med god kvalitet utifrån nationella lagar och 

kommunala politiska mål, styrdokument och ekono-

misk tilldelning genom budget. En framgångsfaktor är 

att skapa en fungerande styrkedja som binder ihop de 

olika nivåerna i organisationen från kommunfullmäk-

tiges vision till verksamheternas genomförande. Detta 

kräver ett systematiskt arbete genom uppföljning och 

analys av resultat utifrån helhetssyn. Falköpings kom-

mun har ansvar för viktiga samhällsfunktioner som en 

del av den service som samhället ger till sina medbor-

gare. Kommunens verksamheter styrs till stor del av 

kommunallagens bestämmelser där det framkommer 

att den ansvarar för barnomsorg, utbildning, social-

tjänst och äldrevård liksom ansvaret för byggande av 

bostäder, hälsoskydd, miljöskydd och räddningstjänst. 

Centralt i kommunallagen är att kommunen genom sitt 

självstyre får bestämma vad den ska arbeta med och i 

vilken omfattning, men allt måste ta sin utgångspunkt i 

att kommunen är till för medborgaren. Syftet är att om-

sätta och nå nationella krav, statliga och kommunala 

mål. Kommunen som huvudman fördelar olika ansvar-

områden tillsammans med budget ut till nämnderna.

Bemötande

Öppenhet

Rättvisa

Effektivitet

VERKSAMHETSIDÉ
- VI ÄR TILL FÖR FALKÖPINGSBORNA

Ett hållbart samhälle som bygger på allas lika värde och på 
samhällsaktiva människor.

FYRA ÖVERGRIPAN-
DE MÅL
1. Skapa förutsättningar 

för ett socialt hållbart 
Falköping.

2. Skapa förutsättningar för 
ett attraktivare Falköping.

3. Skapa förutsättningar 
för ett näringsliv som 
utvecklas.

4. Kommunens organisa-
tion ska vara utvecklande 
och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning

OMVÄRLDSANALYS
Identifi era och tolka trender i 
omvärlden
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT SOCIALT 

HÅLLBART FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH NULÄGE AV MÅL 1

I Falköpings kommun skapas det goda livet tillsam-

mans genom tron på att framtiden går att utveckla och 

förbättra

FÖREBYGGANDE INSATSER BARN OCH UNGA

För att jobba med ett socialt hållbart Falköping behö-

ver det hälsofrämjande och förebyggande arbetet fo-

kuseras. En stor andel barn och unga är fortsatt trygga 

och trivs i Falköping. Samtidigt råder en utmanande 

situation. Många familjer är trötta i pandemin och den 

psykiska ohälsan ser inte ut att minska. De familjer 

som redan från början var utsatta har många gånger 

fått det ännu tuff are. Tillgången till sociala samman-

hang och möten med trygga vuxna - såväl i skolan som 

på fritiden – har minskat till följd av pandemin. Behov 

av att jobba förebyggande och främjande i samverkan 

står i relation till ökade krav på eff ektiviseringar. 

Kommunens verksamheter har ansträngt sig för att 

upprätthålla ett kompensatoriskt och hälsofräm-

jande arbete. I skolan fortsätter arbetet med extra 

anpassningar och särskilt stöd. Barn- och elevhälsans 

förebyggande arbete har utvecklats och individualise-

rats. Flera verksamheter arbetar för att stärka upp sitt 

barnrättsarbete.

 

Det pågår också ett arbete för att utveckla och samord-

na kommunens föräldraskapsstöd och skapa ”en väg 

in” för föräldrar som vill ha stöd i sitt föräldraskap. 

Stödet till föräldrar ska utvecklas att passa föräldrar 

från olika etniciteter och till barn i olika åldrar. 

Ett arbete som syftar till att stärka samverkan mellan 

skola och socialtjänst har påbörjats. Stärkt bemanning 

Dotorp utgör utgångspunkt för arbetet. Målet är att 

hitta en struktur som bygger på relationsskapande för 

att tidigt och förebyggande kunna arbeta kring famil-

jer. Genom att hitta goda lösningar för familjer kan 

mer kraftfulla åtgärder undvikas längre fram, såsom 

placeringar. Genom en rådgivningsfunktion ska skol-

personal kunna höra av sig till socialtjänsten för att få 

råd och kunna slussa familjen till rätt hjälp tidigare. 
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Många av kommunens mötesplatser har varit tillgäng-

liga fast i nya former – bibliotek och fritidsgårdarna 

har haft öppet och erbjuder också digitala mötesplatser. 

Tagga lov har erbjudit lovaktiviteter för barn på fl era 

geografi ska områden och kommunens familjecentral 

har haft uteaktiviteter. 

Ytterligare ett pågående utvecklingsarbete är områ-

desbaserat arbete. Här undersökts förutsättningar för 

allaktivitetshus i ett antal olika tätorter i Falköping. 

Floby är en plats där kommun i samverkan med civil-

samhälle redan kommit långt i områdesbaserat arbete 

Kommunen har med stor delaktighet från föreningar 

och elever i årskurs nio utvecklat lokalsamhället och 

skapat mötesplatser som tillvaratar mångas intressen. 

Gemensamt gym och en hälsoslinga är några delar av 

resultatet. Utifrån detta fi nns en förhoppning att det 

elevaktiva arbe-

tet ökar och att 

det går att jobba 

med områdes-

baserat arbete 

framöver.

QR-koden till 

vänster länkar 

till en fi lm om 

Mötesplats 

Floby.

DET ÄR MÄNNISKORNA SOM SKAPAR ETT 
HÅLLBART SAMHÄLLE

En viktig förutsättning för visionen om ” Det Goda Li-

vet i Falköping” är kommuninvånarnas möjligheter att 

vara delaktiga. Nationellt stärktes den mellanmänsk-

liga tilliten och tilliten till det off entliga systemet under 

pandemins första faser. Den medborgarundersökning 

som gjorts i Falköping visar dock att människor rankar 

sina möjligheter att vara delaktiga relativt lågt. Det 

går ännu inte att bedöma vilka konsekvenser krisen 

kommer ha för mellanmänskliga relationer på lång 

sikt, men några verksamheter lyfter oro kring konse-

kvenserna av det uteblivna fysiska mötet. Detta gäller 

exempelvis möten mellan elever och personal, mellan 

svenskar och nysvenskar, mellan medborgare och kom-

mun i medborgardialoger samt mellan unga och vuxna 

på fritidsgårdar och på andra sociala mötesplatser

Kommunen strävar utifrån förutsättningarna som 

pandemin ger att upprätthålla ett arbete i frågorna. Alla 

grundverksamheter har ställt om för att anpassa sig till 

de nya förutsättningarna och kunna skapa möten mel-

lan människor och bjuda in till dialog i den utsträck-

ning det är möjligt. Det har inneburit en anpassning till 

mer digitala mötesformer. Några exempel på dialoger 

som genomförts är fastighetsavdelningen som pratat 

med föräldrar om Odensbergsskolans ombyggnad och 

tillbyggnad samt barn som har fått vara med i arbetet 

med lekplatser på Hästbackens förskola och Brodde-

torsspskolan. Unga kommunutvecklare har med hjälp 

av en nystartad ungdomspanel vid namn UNIK och de 

ca 100 ungdomar som ingår i panelen hjälpt bibliotek, 

ungdomsmottagning och kostavdelning i utvecklingen 

av sitt arbete. En medborgardialog som innefattar såväl 

ungdomar som andra grupper är den om utvecklingen 

av stadskärnan. Prognosen är att det kommer bli lättare 

att hålla medborgardialog när smittspridningen lättar i 

och med vaccinering, men att det kommer, precis som 

för det hälsofrämjande arbetet, att krävas en återan-

passning till ett mer normalt läge först.  

I Falköpings kommun är ambitionen att skapa faktisk 

och upplevd trygghet genom relationsskapande och 

möten mellan människor. Den medborgarenkät som ge-

nomfördes under år 2020 visar att invånarna upplever 

sig mindre trygga än tidigare år och resultatet är lågt i 

jämförelse med andra kommuner i Sverige. En utred-

ning som gjorts kring organisation och fokus i trygg-

hetsfrågorna i Falköping har resulterat i att kommun-

ledningsgruppen valts ut att leda arbetet. Fokus ligger 

på att skapa helhet i trygghetsarbetet genom att fortsatt 

arbeta med hur de grupper som fi nns kan komplettera 

varandra på ett bra sätt. Ett exempel på en viktig insats 

som redan pågår inom trygghetsområdet är SSPF – 

samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid 

med syfte att fånga upp unga i riskzon för kriminalitet. 

Inom EST – eff ektiv samordning för trygghet har en 

app börjat användas, som kommer hjälpa till att få en 

lägesbild över otrygga miljöer som sedan kan analy-

seras och åtgärdas på kort och lång sikt. En stor del av 

det arbete som bidrar till relationell trygghet har redan 

beskrivits under rubriken om förebyggande insatser.
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FULLFÖLJDA STUDIER OCH ETABLERING PÅ 
ARBETSMARKNADEN

Det är svårt att prognosticera fullföljda studier och eta-

blering på arbetsmarknaden. Utifrån rådande situation 

i skolan på grund av pandemin fi nns det farhågor om 

att det kommer fi nnas en återstående undervisnings-

skuld mot såväl gymnasie- som grundskoleelever, vars 

konsekvenser är svåra att överblicka.

Måluppfyllelsen är dessutom fortsatt låg för eleverna 

på grundskolan, där en hög andel riskerar att inte nå 

behörighet till gymnasiet från grundskolan. Sista prog-

nosuppföljningen i april månad visade dock en något 

mer positiv bild som kan tyda på att föregående års 

resultatnedgång avseende slutbetyg och behörighet till 

gymnasiet var en engångshändelse. Under 2020/2021 

har pandemin påverkat undervisningen på många sätt i 

alla skolformer. Distansundervisning har pågått sedan i 

mars 2020 för gymnasieskolan.

 

Fullföljda studier är ett av de viktigaste stegen som kan 

tas för att en individ ska förbli i eller närma sig egen 

försörjning. Ett arbete har påbörjats inom skolorgani-

sationen för att ta fram en långsiktig utvecklingsplan 

för hela utbildningsorganisationen som innehåller 

strategier för såväl arbets- som utvecklingsorganisatio-

nen. Kommunens ansvar för arbetsmarknadsenheten 

(AME), vuxenutbildning (VUX) , uppdragsutbild-

ning och eftergymnasiala utbildningar kommer vara 

betydande för framtida kompetensförsörjning. Inget 

tyder på att infl ödet av elever till utbildning i svenska 

för invandrare (SFI) kommer att minska, men däremot 

sjunker antalet sökande som är i etablering.

Coronarestriktionerna har slagit hårt mot de som 

befi nner sig utanför arbetsmarknaden. Det är svårt att 

prognosticera hur många som kommer ha behov av 

kommunens utbud och stöd för att kunna göra steg-

förfl yttningar mot en egen försörjning och det fi nns en 

farhåga att det kommer vara än fl er än under 2020. 

I mars antog kommunfullmäktige en reviderad arbets-

marknadsstrategi som ett led i Falköpings förnyade 

arbetsmarknadspolitik. För kommunstyrelsen innebär 

den nya strategin krav på att stödja en eff ektiv match-

ning av arbetssökande gentemot arbetsmarknaden samt 

att goda relationer mellan kommunens organisation 

och arbetsgivare fortlever och utvecklas.

Arbetslöshetssiff rorna för Falköpings kommun ligger 

på höga nivåer (9,5 %) och av de deltagare som blir 

inskrivna på kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), 

uppgick andelen med försörjningsstöd vid årsskiftet 

till 57 % och i april 2021 till 46 % (55%, 2020). Det 

kommer vara av stor vikt att både verksamhet och 

samverkan med näringslivet är beredda när corona-

restriktionerna lättar och insatser kan genomföras så att 

deltagare får stöd att stegförfl ytta sig närmare arbets-

marknaden. 

BRA BOSTÄDER OCH GODA BOENDEMILJÖER

Medborgaren ska vara en utgångspunkt i samhällsbyg-

gandet och dennes kvalitativa värden sätts i fokus i 

skapandet av stads- och landsbygd. Att ha en bostad 

i en väl fungerande boendemiljö ökar möjligheterna 

att klara andra delar såsom utbildning, arbete och 

fritid. Nog så viktigt är att kommunikationerna följer 

nybyggnationerna. Fortfarande saknas busstrafi k till 

exempelvis Fåraberget och Tåstorps demenscentrum. 

Mer samverkan behövs därför mellan såväl interna 

aktörer som externa aktörer för att långsiktigt kunna 

skapa bra bostäder och goda boendemiljöer för alla 

människor.

 

Anläggandet av det nya bostadsområdet på Fåraberget 

har fortgått och under första tertialen har byggnationen 

av etapp 2B påbörjats. Etappen innehåller cirka 40 

småhustomter, fl erbostadshus och möjlighet till bygg-

nation av en en framtida förskola. 
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SAMMANFATTNING

Falköpings kommun arbetar med social hållbar-

het utifrån dess komplexitet. Utmaningen är att 

på bästa möjliga sätt skapa förutsättningar för 

en bred, stabil och långsiktigt social hållbarhet 

genom att arbeta förebyggande och främjande.. 

Även om det går att skönja en viss positiv pro-

gression inom några områden, såsom måluppfyl-

lelse i grundskolan, står kommunen inför stora 

utmaningar. De som redan är utsatta har blivit mer 

utsatta under pandemin inom alla områden; skola, 

sysselsättning, boendesituation, familjerelatio-

ner och fritid. Främjandearbetet bör fortsätta att 

prioriteras men utmanas samtidigt av de eff ektivi-

seringar som måste till för att hålla budgeten.

 

Utifrån de utmaningar som beskrivits fi nns ett 

stort behov av att jobba med social hållbarhet. Det 

fi nns hopp om att återuppta utvecklingsarbetet och 

samverkan när alltfl er nås av vaccin. Samtidigt 

kommer det att behövas en uppstartsfas för såväl 

civilsamhälle som kommunala verksamheter för 

att återhämta sig och landa in i något mer normalt 

läge innan det är möjligt att bedriva utvecklingsar-

bete med fart. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT ATTRAKTIVARE

FALKÖPING
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH NULÄGE AV MÅL 2

FALKÖPINGS KOMMUN SKA VARA EN BRA 
PLATS ATT BO, VERKA OCH LEVA PÅ - EN PLATS 
DÄR MEDBORGARNA KÄNNER STOLTHET

En ny skolorganisation håller på att ta form och kom-

munen gör stora satsningar på förskolor och skolor 

både på landsbygden och i tätorten. Allt för att barn 

och unga ska få förutsättningar för en så bra och lik-

värdig skola som möjligt och samtidigt skapa funktio-

nella utbildningslokaler och attraktiva arbetsplatser för 

pedagogerna. Platåskolan, som en viktig kugge i denna 

omorganisation, har försenats på grund av överklagan-

den. Detta påverkar och försenar byggprocesser och 

organisationsförändringen.

I arbetet med den nya skolorganisationen har skole-

lever varit delaktiga under processens gång. Eleverna 

har framfört tankar och idéer om hur det kan ska-

pas bra lärmiljöer, både för skolbyggnader och dess 

utemiljöer. Falköpings kommun ska upplevas som en 

kommun som driver och ligger i framkant avseende 

skolutveckling. Arbetssökande ska känna att jobbet de 

längtar till fi nns i Falköping.

Pandemin har påverkat verksamheter som riktas mot 

kommunens invånare. Under 2021 har verksamheter 

som Odenbadet öppnats igen för allmänheten, och 

därmed blivit det första badhuset som öppnats i Skara-

borg. Andra verksamheter, som Ekehagens Forntidsby 

och muséet, har kunnat tillåta besök från allmänheten 

som uppfyller kraven på Folkhälsomyndighetens res-

triktioner, med hjälp av ett nytt bokningssystem.

VÄRDESKAPANDE STADS- OCH LANDSBYGDS-
MILJÖER

Falköpings kommun vill stärka attraktiviteten ge-

nom att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 

därmed göra det off entliga rummet till en nära, trygg 

och inspirerande miljö med mötesplatser. Under första 

tertialen har arbetet med att ta fram en ny grönstruktur-

plan för Falköpings kommun startats. En processplan 

har arbetats fram där första steget är en inventering av 

våra grönytor under sommaren för att tydliggöra vilka 

värden som fi nns bland våra olika grönytor.

Attraktiviteten stärks också genom att skapa trygga 

färdvägar för gångtrafi kanter och cyklister, och nya 

projekt med att bygga ut cykelbanor längsmed Mark-

nadsgatan och Fogdegatan har påbörjats. 

Projekttävlingen med syfte att förnya Falköpings 
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stadskärna är nu i slutfasen. Sista datum för inlämning 

av förslag har passerats och en jury kommer att hantera 

de inkomna förslagen under maj månad. En vinnare 

kommer att utses i början av juni.

KLIMATSMART KOMMUN MED GODA OCH 
HÅLLBARA KOMMUNIKATIONER SAMT UT-
BYGGD INFRASTRUKTUR 

Hela den kommunala organisationen arbetar för att 

Falköpings kommun både som organisation och geo-

grafi sk yta ska vara fossilfri år 2030.

 

Förslaget till Klimatstrategi 2021-2030 har skickats på 

remiss till kommunens samtliga nämnder under 2021. 

Beslut väntas tas i kommunfullmäktige i juni månad. 

Falköping deltar i Västra Götalands satsning ”kom-

munernas klimatlöften”. Kommunen har antagit 11 nya 

klimatlöften som ska genomföras under 2021, samt 

angivit att sju andra mål är något kommunen redan 

jobbar med. Klimatsamverkan har stärkts under första 

tertialen och behöver fortsätta att utvecklas under 

resten av året. 

Tre stora fokusområden att arbeta med för att åstad-

komma en fossilfri organisation till år 2030 är en 

konvertering av de fastigheter som har inslag av fossil 

uppvärmning, kommunens fordonspark samt alla fos-

sildrivna arbetsredskap/maskiner. 

Fastighetsavdelningen kommer succesivt att se över 

och kostnadsberäkna en omställning av berörda fastig-

heter. 

Ett arbete med en ny trafi kstrategi för kommunen 

har påbörjats och en processplan har tagits fram. Ett 

förfrågningsunderlag för en konsult, som ska stötta 

kommunens projektgrupp med att ta fram trafi kstra-

tegin, har arbetats fram under första tertialen. I denna 

trafi kstrategi, som har bäring mot den kommande 

klimatstrategin för kommunen, kommer vissa förut-

sättningar för en konvertering av kommunens fordon-/

maskinpark att anges. 

Falköpings kommun arbetar även med att underlätta 

för kommunens invånare att göra hållbara val i varda-

gen genom energirådgivning till företag och privatper-

soner samt med aktiviteter riktade till allmänheten om 

klimat. 

SAMMANFATTNING

Arbetet för ett attraktivare Falköping präglas av 

långsiktiga processer. Falköpings kommun har 

fortsatt det strategiska arbetet med utveckling av 

infrastruktur, kommunikationsmöjligheter, attrak-

tiva boendemiljöer. Arbete pågår också med att 

försköna stads- och landsbygdsmiljöer. 

Platåskolan, som är en viktig del i den nya skolor-

ganisationen, har försenats på grund av överkla-

gande. 

En ny klimatstrategi är under behandling och 

kommer vara ett verktyg i kommunens klimatar-

bete framöver. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR 
FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM 

UTVECKLAS
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3

UTVECKLA KOMMUNENS BEMÖTANDE OCH 
SERVICEKVALITET

Covid-19 och dess restriktioner bromsar fortfarande 

in möjligheterna till fysiska träff ar mellan kommun, 

näringsliv och övriga samverkansparter. Kommunens 

ambition och förhoppning är att mötesplatser för 

näringslivet ska kunna öppnas upp senare under året. 

Falköpings näringsliv har överlag klarat sig bättre än 

vad som befarats. Sedan 1 januari 2021 har inga nya 

varsel lagts lokalt inom industrin, men inom restaurang 

och nöjesliv fi nns en stor oro för vad som ska hända 

framöver.

Falköpings kommun ansökte och tilldelades ett projekt 

under 2021 från Tillväxtverket om Hållbar Besöks-

näringsutveckling. Kommunen ser en fortsatt god 

utveckling av nyföretagandet i kommunen, under förra 

året ökade antal nystartade företag med 22 %.

SKR:s (Sveriges kommuner och regioners) Öppna 

jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten 

från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas 

myndighetsutövning och service gentemot företag. 

Resultatet för 2020 visar att den långsiktiga positiva 

trenden fortsätter. Falköpings Kommun placerar sig 

bäst bland Skaraborgs kommuner, tredje plats i Västra 

Götaland och 44:e plats i riket (av 181 medverkande 

kommuner) med ett- NKI (Nöjd Kund Index) på 77 (av 

100). Detta ses som ett gott tecken på att näringslivet 

upplever kommunen som en god samverkanspart som 

ger god service.

INFRASTRUKTUR SOM MÖJLIGGÖR ETABLE-
RINGAR

Kommunen arbetar ständigt med att attrahera nya före-

tag för etablering. Etablering kräver en bra infrastruk-

tur, där expansion möjliggörs genom en god markre-

serv. Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge 

vid västra stambanan och en bra infrastruktur som 

ska användas och utvecklas för att stärka Falköpings 

attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för logistik-

utveckling och nyetableringar samt stärker befi ntligt 

näringsliv. En infrastruktur med hög ambitionsnivå 

påverkar utvecklingen av företagande.

 

På Marjarp har de fl eråriga projekten med att bygga 

ut nya industrigator för etableringar kunnat avslutas 

under första tertialen 2021. Även två terminalspår 

har färdigställts, varav ett av dem kommer att säljas 

direkt till privat aktör enligt tidigare upprättat avtal. 

Verksamheten utvecklas mycket positivt, helt i enlighet 

med den fastställda godstransportstrategin som anger 

färdriktningen för utvecklingen av Skaraborg Logistic 

Center till ett starkt, delregionalt logistikcentra.

UTVECKLA FÖRETAGANDET OCH MATCHA 
KOMPETENS

Ett aktivt samarbete och god kommunikation präglar 
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kommunens näringslivsarbete. Kommunledningsför-

valtningens (KLF) näringslivsenhet och kompetens- 

och arbetslivsnämnden fortsätter stärka strukturerna 

som ska gynna såväl näringslivet som individen som 

ska matchas till arbetsgivare. Under årets första måna-

der har en behovskartläggning påbörjats. Ett slutgiltigt 

resultat fi nns ännu inte färdigt.

 

Många processer är förberedda och väntar på att res-

triktionerna ska lätta. Flera av aktiviteterna kommer ge 

eff ekter på längre sikt än bara 2021, men förhoppning-

en är att praktiskt kunna påbörja planerade samarbeten 

med näringslivet under hösten.

Ansvaret för kommunens reviderade arbetsmark-

nadsstrategi vilar främst på kompetens- och arbets-

livsnämnden och dess förvaltning. Stöd ska ges av 

samtliga verksamheter i den övriga kommunala orga-

nisationen för att få fl er i egen försörjning. Framöver 

kommer det vara av stor vikt att motivera arbetsgi-

vare att stärka sitt sociala engagemang och ansvar för 

att jämna ut siff rorna gällande arbetslöshet och det 

utanförskap som det kan medföra. Kommunen behöver 

erbjuda ett matchande utbildningsutbud och lämpliga 

arbets-marknadspolitiska åtgärder, men det krävs också 

att arbetsgivare är villiga att ta emot elever/praktikan-

ter samt vågar nyanställa. Skaraborgs vuxenutbild-

ningsavtal breddar utbudet för Falköpingsmedborgare 

på ett resurseff ektivt sätt.  

FALKÖPING – EN DRIVANDE AKTÖR

Falköpings kommun är aktiv i två större delregionala 

tillväxtprojekt, Utveckling av Infl yttarservice och 

Stärkt Företagsklimat i Skaraborg. En utveckling av 

centrumkärnan pågår enligt planering.

Kultur- och fritidsnämnden utvecklar tillsammans med 

näringslivsavdelningen ett företagsnätverk för kreativa 

näringar. När stöd ges till kreativa näringar genom 

att bland annat skapa och annonsera ut arbetstillfäl-

len, kommer detta i sista änden ge en upplevelse till 

medborgaren. Flera insatser har genomförts för att 

stötta det kulturella näringslivet. Ett exempel är lö-

senordsjakten som genomfördes runt påsk för att stödja 

handeln och samtidigt gynna både fysisk aktivitet och 

social samvaro för medborgaren.

Naturturismen har ökat och det är hårt tryck på natur-

områden, besöksmål i landskapet samt spår och leder. 

Inom besöksnäringsområdet har turistavdelningen 

uppdraget Visit Hornborgasjön 2.0 med tydlig inrikt-

ning på att utveckla en hållbar och robust destination. 

Antalet gästnätter sjönk med 40 % under våren och 

sommaren 2020 och analys av årets beläggning kom-

mer redovisas senare under 2021. Trots en pågående 

massvaccination förväntas många semestra i närmiljö 

även under 2021, vilket kan påverka den lokala han-

deln och turismen. Besöksnäringen förväntas åter-

hämta sig framöver, men kommer med stor sannolikhet 

att ha förändrat sig utifrån den nya verklighet som 

pandemin skapat.

SAMMANFATTNING

Det är av fortsatt stor vikt att kommunen är en 

aktiv och stöttande part i näringslivet utveckling 

i pandemins efterspel. Det lokala näringslivet, 

besöksnäringen och kultursektorn har påverkats 

olika mycket och det är först senare under året 

som ett nytt nuläge kommer växa fram gällande 

arbetsmarknad, kompetensbehov, arbetslöshet och 

samverkansbehov.

Dagens konjunkturläge kommer att utmana 

näringslivet och kommunens arbetsmarknads-

politiska åtgärder samt framtida utbildningsutbud. 

Samverkan mellan alla kommunens verksamheter 

behöver utvecklas för att målet med den revide-

rade arbetsmarknadsstrategin ska nås. Syftet med 

en förnyad arbetsmarknadspolitik är att skapa 

bättre förutsättningar för kommunens medbor-

gare att komma i arbete och delaktighet istället 

för arbetslöshet och utanförskap. En långsiktig 

eff ekt förväntas därför vara ett minskat behov av 

försörjningsstöd.

Arbetet med att utveckla infrastruktur för att 

möjliggöra etablering fortlöper enligt planer och 

strategier.
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA 
VARA UTVECKLANDE OCH 

FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING

MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH NULÄGE AV MÅL 4

EN LÄRANDE OCH UTVECKLANDE VERKSAM-
HET

Det senaste årets förskjutning mot distansarbete inom 

fl era verksamheter har fört med sig såväl möjligheter 

som utmaningar.

 

I den digitala vardagen har en ny arbetsmiljö formats 

men det går ännu inte att dra slutsatser om konsekven-

serna av långvarigt distansarbete. Det är viktigt att 

även fortsättningsvis ha en medvetenhet om och följa 

upp medarbetarnas arbetssituation ur olika perspektiv. 

I tider av osäkra prognoser och omställning blir det 

nära ledarskapet än viktigare och det behövs en tät 

kommunikation med och mellan medarbetare. Inom en 

del verksamheter har det visat sig att arbetet med att 

utveckla relationer varit särskilt utmanande, då det inte 

funnits möjlighet att träff as fysiskt och prata i olika 

forum lika ofta, lätt och naturligt som innan covid-19. 

När personal arbetat hemifrån har de medmänskliga 

mellanrummen, som annars uppstår naturligt på arbets-

platsen, uteblivit.

 

Även om distansarbetet har utvecklat den digitala kom-

petensen inom fl era av kommunens verksamheter så 

har de största kommunala yrkesgrupperna, t.ex. inom 

vård, omsorg och utbildning fått uppleva att arbetsmil-

jön präglats av andra utmaningar.  För många medar-

betare har det blivit vardag att hantera smittskyddsåt-

gärder relaterat till pandemin, hög sjukfrånvaro och en 

förändrad arbetssituation. De medarbetare som normalt 

sett arbetar i verksamheter som nu pausats har i stället 

kunnat hjälpa till där belastningen varit högre. Situa-

tionen gör att det kollegiala stödet och lärandet fyller 

en stor funktion. För att möta framtida utmaningar är 

det viktigt att dra lärdomar av hur utmaningarna hante-

rats under pandemin.

 

En god kvalitet i verksamheten förutsätter att verksam-

heterna samverkar och organiseras utifrån uppdrag och 

att resurserna används på ändamålsenligt och eff ektivt 

sätt för att nå uppsatta mål. En gemensam förståelse 

för vilka behov och utmaningar som ska mötas är 

också av stor vikt, inte minst för att kunna ställa om 

och anpassa verksamheten till omvärldens krav. 

Det fi nns fl era exempel på aktiviteter som syftar till 

en optimerad resursanvändning. Till exempel sker 

kontinuerlig uppföljning av behov avseende fordon 

och lokaler, såväl ägda som hyrda, så att dessa kan 

användas på bästa sätt på både kort och lång sikt. Dia-

logen mellan förvaltningar och verksamheter har också 
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intensifi erats i syfte att bättre tillvarata de kommunala 

resurserna och minska behovet av att köpa externa 

tjänster.

 

I samband med budgetdagarna i februari samlades 

förtroendevalda och tjänstepersoner i workshops 

kring tillitsbaserad styrning, under ledning av Martin 

Sande från företaget Dialouges. Samtalen gav inblick i 

varandras uppdrag och ledde till givande diskussioner 

om hur långt respektive personers ansvarsområden 

sträcker sig. Samtalen gav också näring till relatio-

nerna, som är viktiga för att bygga tillit och förtroende 

i styrkedjan.

 

Under våren 2021 kommer kommunledningsgruppen, 

analysgruppen, HR-avdelningen och HR-strategiska 

gruppen att arbeta vidare med processen kring tillit, 

initialt med stöd av processledare från företaget Pro-

redo. Syftet är att tydliggöra hur kommunen ska arbeta 

med införandet av den tillitsbaserade styrningen i verk-

samheterna samt med återkoppling kring vad som ska 

göras utifrån den nya målformuleringen i mål 4.

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

I början av året antogs en ny kommun-övergripande 

kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 med 

bred ansats i hela kompetensförsörjningsprocessen 

utifrån de olika delarna attrahera, rekrytera, utveckla, 

behålla, avsluta. Arbetet med att kvalitetssäkra och 

utveckla rekryteringsprocessen har fortsatt. 

Under mars månad genomfördes den kommunövergri-

pande chefs- och medarbetarundersökningen. Resulta-

tet avseende nöjd medarbetarindex (NMI) och hållbart 

medarbetarengagemang (HME) fortsätter ligga på en 

hög nivå jämfört med andra kommuner. Svarsfrekven-

sen var god även denna gång och nu påbörjas arbetet i 

verksamheterna utifrån resultatet. 

Hos nämnderna fi nns fl era exempel på kompetenshö-

jande insatser såsom deltagande i nationella nätverk 

samt samarbete med högskola och universitet. Webbi-

narium och föreläsningar som under pandemin genom-

förts digitalt har ökat möjligheten för många medarbe-

tare att delta. Denna ökade kunskapsinhämtning och 

omvärldsbevakning behöver fångas upp för att komma 

medborgaren till gagn. Samtidigt ses grupper av med-

arbetare som till följd av pandemin inte haft möjlighet 

att genomföra planerad kompetensinsatser.

Genom Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR 

har arbetsgivaren möjlighet att ansöka om medel för 

förebyggande utbildningsinsatser. Syftet med insat-

serna ska vara att tillgodose framtida kompetenskrav i 

verksamheten och undvika framtida arbetsbristsituatio-

ner. De insatser som pågår för närvarande är Yrkes-

svenska för lokalvårdare som genomförs digitalt samt 

B-körkort för några medarbetare inom hemtjänsten. 

Fler insatser planeras för att genomföras under perio-

den 2021 – 2023. 

SYSTEMEFFEKTER I VERKSAMHETERNA

Flera förvaltningar beskriver utveckling mot ett mer 

processbaserat arbetssätt, vilket underlättar tvärfunk-

tionell och verksamhetsöverskridande samverkan. Ett 

exempel är övergången av enhet stöd och försörjning 

till kompetens- och arbetslivsnämnden. Efter över-

gången bildar enheten tillsammans med AME en ny 

organisation med gemensamma arbetsprocesser. Sedan 

årsskiftet har fl era workshops hållits med denna orga-

nisation. Fokus har varit att tillsammans ta fram vision 

och målbild för de kommande åren.

 

Många av kommunens utmaningar kräver samarbete 

över förvaltnings- och verksamhetsgränser och det 

gör kravet på gemensam uppföljning utifrån helhe-

ten allt viktigare. Uppföljning och analys är bland de 

viktigaste delarna i utvecklingsarbetet och är beroende 

av att medarbetarna har kännedom om, förståelse för 

och delaktighet i arbetet. Under pandemin har en del 

samverkansarbeten fått stå tillbaka eller minskats ner, 

men samtidigt har nya samarbeten tvingats fram av 

pandemin vilka med stor sannolikhet kommer att kvar-

stå även efter pandemin. En viktig fråga för framtiden 

är prioritering av insatser och arbetsmetoder. Det är 

inte möjligt att genomföra allt som var planerat innan 

pandemin och samtidigt fortsätta arbeta med de nya 

insatserna. En utvärdering behövs för att se i vilka fall 

de nya insatserna och även arbetsmetoderna fungerar 

bättre och ska bibehållas. Till viss del kan de nya och 

gamla metoderna komplettera varandra. Ytterligare 

steg behöver tas gällande samverkan mot målen inom 

kommunen. Hur kan ytterligare förvaltningsövergri-

pande arbete genomföras för att möta de framtida 

utmaningar som ses?
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Digitaliseringen är en viktig faktor för att kvalitets-

säkra de processer som driver kommunen framåt samt 

för eff ektivisering och en god arbetsmiljö. Exempel på 

utvecklingsområden är digitaliserade ansökningspro-

cesser, automatiserad handläggning, fortsatt utveck-

ling av e-arkiv, en kommunövergripande lösning för 

digital signering och mobil dokumentation. Digital 

kompetenshöjning hos medarbetare och medborgare 

är en viktig förutsättning för att digitaliseringen ska få 

önskad eff ekt.  Kommunens processer behöver också 

fortsatt anpassas till digitala arbetssätt. 

VERKSAMHETERNA ÄR TILL FÖR KOMMUNIN-
VÅNARNA

För att på bästa möjliga sätt möta medborgarnas behov 

ses omställningsförmågan som en av de viktigaste 

förutsättningarna.  Detta har blivit väldigt tydligt 

under pandemin och förutspås vara av stor vikt för att 

möta ytterligare utmaningar framöver. Försvårande 

omständighet under pandemin har varit den osäkra 

tidsaspekten. Där av har det varit svårt att uppskatta 

konsekvenser av minskad eller utebliven verksamhet. 

Kommunens organisation behöver vara snabbrörlig 

och ge förutsättningar för fl exibilitet. För att snabbt 

identifi era utmaningar över förvaltningsgränser och 

att vidta åtgärder tillsammans krävs förutsättningar så-

som: närvärldsbevakning, förståelse för andra förvalt-

ningars arbete, ekonomiska förutsättningar, kompetens 

samt trygghet för medarbetare att arbeta fl exibelt och 

snabbrörligt.

Under rådande pandemi har medarbetarnas innova-

tionsförmåga och ansvarstagande varit av ytterligare 

vikt för att i största möjliga mån erbjuda kommunens 

utbud och tjänster till medborgarna. Chefer vittnar 

om den goda handlingskraft och innovativa förmåga 

som visat sig under  pandemin. En kris kan fungera 

väldigt bra som idégenerator vilket varit synligt under 

pandemin. Medarbetare som befi nner sig längst ut i 

kärnverksamheterna och dagligen möter medborgare 

är de som oftast kan avgöra vilka konsekvenser olika 

aspekter kommer att ge. Likaså vilka förändringar 

som krävs för att förbättra verksamheten. I de fall där 

pandemin har genererat en ökad medarbetardriven 

innovation och infl ytande bör detta tas till vara på och 

spridas som goda exempel till andra avdelningar och 

förvaltningar. 

SAMMANFATTNING

I den digitala världen har en ny arbetsmiljö for-

mats och det kommer fortsättningsvis vara viktigt 

att följa upp medarbetarnas arbetssituation ur olika 

perspektiv. Det kollegiala stödet och lärandet fyl-

ler en stor funktion under rådande pandemi, vilket 

blivit än tydligare när medarbetare arbetat i andra 

verksamheter än den ordinarie utifrån att verksam-

heter varit stängda.

 

Digitaliseringen är en fortsatt viktig faktor för 

att kvalitetssäkra de processer som driver kom-

munen framåt samt för eff ektivisering och en god 

arbetsmiljö. Den beslutade digitaliseringsstrategin 

kommer vara till hjälp i arbete framöver. 

Arbete med tillitsbaserad styrning är påbörjat 

och där ledare och medarbetare medverkar till en 

god arbetsmiljö och eff ektiv verksamhet med god 

kvalité.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

Utöver balanskravet har Falköpings kommun i fl erårs-

planen för 2021-2023 beslutat om följande fi nansiella 

mål:

Mål 1: Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av 

skatter och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. 

För perioden  2021-2023 skall dock resultatet årligen 

uppgå till minst 45 mnkr. 

Mål 2: Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr 

vid utgången av perioden 2021-2023. 

Mål 3: Från 2024 får kommunens investeringar årligen 

högst uppgå till summan av avskrivningar och resultat, 

dvs låneskulden skall inte öka.  

Styrdokumentet "Riktlinje för god ekonomisk hushåll-

ning och hantering av resultatutjämningsreserv" har 

ännu inte uppdaterats men tanken är att så kommer 

göras under året. Därav är det de fi nansiella målen från 

fl erårsplanen som följs upp här.

Utvärdering av fi nansiellt mål 1

Resultatkravet skall ses över tid vilket i målet är 

defi nierat till en 10 årsperiod. Sett över denna period 

så uppgår Falköping kommuns genomsnittliga resul-

tat, inkl prognos 2021, till 59,0 mnkr vilket överstiger 

målet med 14,0 mnkr. Resultatnivån motsvarar under 

samma period 3,2 % i resultat av skatter och generella 

statsbidrag.

För det enskilda året prognostiseras resultatet till 65,0 

mnkr vilket överstiger det enskilda årets mål på 45 

mnkr.

Målet prognostiseras därmed bli uppfyllt för det 

enskilda året 2021.

  

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

 

Utvärdering av fi nansiellt mål 2
Kommunens lån prognostiseras uppgå till 1 188 713 

tkr per den sista december 2021 vilket understiger 

målnivån med 511 287 tkr.

Målet prognostiseras därmed bli uppfyllt för det 

enskilda året 2021.

  

Utvärdering av fi nansiellt mål 3
Målet följs upp först 2024.

(TKR)
Utfall 

2020-04
Utfall 

2021-04
Prognos 

2021

Resultat inkl. semesterlöneskuld -29 715 -10 722 65 000

Förändring semesterlöneskuld 61 069 60 819 0 

Resultat exkl. semesterlöneskuld 31 354 50 097 65 000 

Skatteintäkter 460 105 507 554 1 504 680

Generella statsbidrag och utjämning 236 816 241 169 718 807

Resultatet i % av skatter och statsbidrag 4,7% 6,7% 2,9%

Resultat som 2 % av skatter och statsbidrag 13 938 14 974 44 470 

Låneskuld (inkl. kortfr del) 1 096 813 1 088 713 1 188 713 

Kvar att låna upp till 1 700 000 tkr 603 187 611 287 511 287
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Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska intäkterna varje år överstiga 

kostnaderna. Om kostnaderna ändå skulle överstiga in-

täkterna ett år, ska det negativa resultatet regleras och 

det egna kapitalet återställas inom tre år. Eventuella 

realisationsvinster från försäljning av anläggningstill-

gångar ska inte medräknas. 

Baserat på i detta dokument angiven prognos kommer 

balanskravsresultatet att vara positivt vid årets slut 

enligt tabellen till höger. Lagens krav på intäkter och 

kostnader i balans uppfylls och det kommer inte fi nnas 

något negativt resultat att återställa nästkommande år.

Balanskravsresultat (tkr)

Prognos
2021

Årets resultat enligt resultaträkningen 65 000

- Samtliga realisationsvinster* -

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -

+/- Orealiserade vinster/förluster i värdepapper -5,0

+/- Återföring av orealiserade vinster/förluster i 
värdepapper

-

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 60,0

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv -

Årets balanskravsresultat 60,0

* Prognostiserade vinster vid försäljning av tillgång avser försälj-

ning av exploateringsmark. Därav korrigeras inte resultatet pga 

denna summa.
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Väsentliga personalförhållanden

HR-avdelningen ansvarar för att utveckla, samordna 

och följa upp processerna för arbetsgivarfrågorna i 

kommunen. Ett systematiskt arbete genomförs inom 

alla områden för att uppnå detta. Vidare skall arbetet 

med att kvalitetssäkra och eff ektivisera samtliga pro-

cesser inom området fortlöpa. 

HR-avdelningen ser också betydelsen av att fokusera 

ytterligare på att understödja kommunens medarbetare 

till ett hållbart och meningsfullt arbetsliv samt fortsatta 

arbetet med attraktiv arbetsgivare.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

I början av året antogs en ny kommunövergripande 

Kompetensförsörjningsplan för åren 2021-2022 med 

bred ansats i hela kompetensförsörjningsprocessen 

utifrån de olika delarna Attrahera-Rekrytera-Utveckla-

Behålla-Avsluta. Arbetet med att kvalitetssäkra och 

utveckla rekryteringsprocessen har fortsatt. Rekryte-

ringsverktyget har kompletterats med att kravprofi len 

upprättas i systemet. Omställningsarbete pågår i olika 

former för att coacha och stödja medarbetare och 

chefer i olika typer av omställningssituationer, bland 

annat karriärcoachning, karriärväxlingsprogram och 

handledning. 

Flera av vårens aktiviteter så som utbildningsinsat-

ser, nätverksträff ar och besök på yrkeslivsmässor och 

rekryteringsdagar har blivit inställda eller har genom-

förts digitalt med anledning av Covid-19 . Med anled-

ning av Covid-19 har även utvecklingen av digitala 

forum utvecklats, bland annat har vissa utbildningar, 

nätverksträff ar och möten genomförts via digitala 

mötesplatser.

För att stärka arbetsgivarvarumärket har bland annat 

arbetet med kommunens LinkedIn-konto utvecklats 

och intensifi erats med fl er inlägg och ökat antal följare 

som resultat. Arbetet med att fortsätta digitalisera och 

utveckla 

Under mars månad genomfördes Chefs- och Medarbe-

tarundersökningen. Resultatet avseende Nöjdmedarbe-

tarindex (NMI) och Hållbart medarbetarengagemang 

(HME) fortsätter ligga på en hög nivå jämfört med 

andra kommuner. Svarsfrekvensen var god även denna 

gång och nu påbörjas arbetet med handlingsplaner 

utifrån resultatet.

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA

Utifrån rådande läge med Covid-19 så pågår arbetet 

med att stötta verksamhet och chefer utifrån Folk-

hälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär att 

utbildningsinsatser, personalaktiviteter har pausats i 

väntan på att läget förbättras och att vi planerar så att 

insatser ska kunna bedrivas på ett säkert sätt.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortgår som 

vanligt i verksamheterna och det är viktigt att arbetet 

fortsätter enligt årsplaneringen. En uppdatering har 

gjorts av rutinen - Arbetsgivarens ansvar och krav på 

fördelning av arbetsmiljöuppgift.

Nytt omställningsavtal gäller från 2020-05-01 som 

innebär att det är enklare att använda detta vid avslut 

av anställning. Avtalet omfattar även förebyggande 

kompetensutvecklingsinsatser.

Samverkan med facken i arbetet med Friskare arbets-

platser är uppstartad och kommer fortgå löpande för 

att fokusera på friskfaktorer i arbetet som kan stärkas 

genom olika insatser.

ARBETSRÄTT, LÖN OCH VILLKOR
Avdelningen har inlett ett samarbete inom arbetsrätt 

för att gemensamt skapa ett utbildningsmaterial inom 

kommunerna, Östra Skaraborg (Ö9). Även en revide-

ring av lönepolicyn är påbörjad samt att arbetet  med 

att se över processen för den avtalsenliga löneöversy-

nen har satts igång.
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SJUKFRÅNVARO

Av Falköpings kommuns medarbetare har 56 % ingen 

sjukfrånvaro alls under jan - apr (52 % 2020) och 22 

% har 1-5 sjukfrånvarodagar under jan-apr 2021 (24 % 

2020).

Tabellen nedan visar sjukfrånvaro samtliga anställda 

inklusive anställda med timlön (sjuktimmar av till-

gänglig ordinarie arbetstid).

SJUKFRÅNVARO (%), JAN-APR 2020-04 2021-04

Sjukfrånvaro, tot 8,7 7,6

Kvinnor 9,7 8,7

Män 5,8 4,3

Varav över 60 dagar 28,3 30,5

- 29 år 7,8 7,5

30-49 år 6,4 7,3

50 år - 7,3 8,0

Sjukfrånvaron har minskat totalt sett (Jmf jan-apr 

2020). Sjukfrånvaron vid årsskiftet (2020-2021) var 

8,2 % så det är en minskning sedan årskiftet. Perioden 

jan - apr är sjukfrånvaron generellt högre än under 

övriga månader under året, på grund av Covid-19, 

förkylningar, infl uensor m fl . infektionssjukdomar. 
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Förväntad utveckling

FÖRVALTNINGSFORM

Barn- och utbildningsnämnden
Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden 

prognostiseras hålla nuvarande nivå eller utvecklas i 

något positiv riktning avseende elevers slutbetyg och 

behörighet under 2021. För att höja måluppfyllelsen 

och elevers resultat krävs att förutsättningarna för-

bättras. Nuvarande resurstilldelning, rekryteringsläge 

och påverkan av pandemin försvårar möjligheterna att 

vända utvecklingen. Det förebyggande och främjande 

barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv 

progression.

Förseningen av Platåskolan riskerar att tillfälligt 

minska kommunens måluppfyllelse inom mål 2.

Efter ett drygt år i en pandemin som kraftigt påver-

kat möjligheten till samverkan mellan näringsliv och 

nämndens verksamheter prognostiseras att vaccinet 

kommer bidra till en normalisering och fortsatt gott 

samarbete med näringslivet från och med hösten och 

framåt.

Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete 

och ett nytt tillägg i riktlinjerna för kvalitetsarbetet, 

att stärka den dialogbaserade uppföljningen, prognos-

tiseras vara en bra grund för målbedömning av mål 4. 

Förvaltningens framtagna utbildningsplan, med en tyd-

lig arbets- och utvecklingsorganisation, kommer gynna 

och tydliggöra dialoger och möten, som är grunden till 

den tillitsbaserade styrningen.

Byggnadsnämnden

Lovärenden: Antal inkomna ärenden har fortsatt att 

öka under 2020. Antal ansökningar om bygglov och 

förhandsbesked har ökat med 30 % och antal anmäl-

ningar har ökat med 96 % jämfört med förra året. Det 

förväntas en ökad inströmning av enklare bygglovsä-

renden under perioden maj-oktober. 

Fysisk planering: Antalet planuppdrag har ökat under 

den aktuella perioden. Det handlar om både uppdrag 

för kommunala verksamheter och uppdrag initierade 

av externa aktörer.

Hur kommande år kommer att se ut är svårt att förutse 

med tanke på den pågående pandemin och vilka kon-

sekvenser den medför, både kortsiktigt och långsiktigt 

och hur nationell och global ekonomi kommer att 

påverkas. Med tanke på ett ökat antal planbesked kom-

mer byggandet troligtvis att vara minst på samma nivå 

som 2020. 

Kommunstyrelsen

Fortsätta bidra till att utveckla, implementera och sä-

kerställa att Falköpings kommun har en ”normalkom-

munal ekonomifunktion” centrala ekonomiavdelningen 

och hela kommunens ekonomifunktioner. Fortsätta 

utveckla arbetet i ekonomgruppen. 

Utveckla och inkludera fl er funktioner i förvaltning-

arna.

HR-avdelningen kommer att fortsätta leda, samordna 

och följa upp kommunens utveckling inom perso-

nalområdet. Avdelningen ser också betydelsen av att 

fokusera ytterligare på att understödja kommunens 

medarbetare till ett hållbart och meningsfullt arbetsliv 

samt fortsatta arbetet med attraktiv arbetsgivare. 

IT-avdelningen och kansliavdelningen ska leda ett 

kommunövergripande projekt att införa e-signering i 

hela organisationen. För införandet av Microsoft 365 

behöver en risk- och sårbarhetsanalys göras utifrån 

lagstiftningen GDPR. 

Näringslivsavdelningen förbereder en återstart av pu-

blika verksamheter och aktiviteter i höst, nu planerar 

vi med dubbla planer, bibehållna restriktioner och lätt-

nader, det gör verksamheten mycket mer svårarbetad. 

Avdelningen kommer under andra halvåret fördjupa 

hållbarhetsarbetet kring besöksnäringen, framförallt nu 

med Tillväxtverkets projektmedel. Ser och tror på ett 

fortsatt gott infl öde på mark och lokal och etablerings-

förfrågningar även nyföretagarrådgivningen tror på 

fortsatt stark utveckling under andra halvåret.

Stadsbyggnadsavdelningens antal planuppdrag har 

ökat och det handlar både om planering för kommuna-

la verksamheter men även planer initierade av privata 

aktörer. Arbete med påbörjade projekt kommer att 

fortsätta. Uppdrag från KS kommer att slutföras enligt 
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tidsplanen. Verksamheten kommer att fortsätta med 

arbetet med digitalisering av olika delar av verksam-

hetsprocesser.

Kultur- och fritidsnämnden

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- och 

fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn som inte 

lär sig simma, föreningar som minskar verksamhet och 

färre ungdomar som är fysiskt aktiva, läsförståelse som 

minskar när ytor mellan bibliotekarier och invånare 

blir färre, kultur som inte upplevs när scener och ytor 

inte får vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara 

avgörande för kultur- och fritidsnämnden att kompen-

sera för detta i fl era år framöver.

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt 

att landa i vad som ska prioriteras. Det ekonomiska 

utrymmet minskas inom kultur- och fritidsnämnden 

de kommande  åren. Vilka mötesplatser ska fi nnas? 

Vilka anläggningar ska fi nnas och var ska de fi nnas? 

På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas för att nå 

så många som möjligt på ett så bra sätt som möjligt? 

Falköpings struktur idag utmanar när resurser ska 

fördelas. Det kommer sannolikt behövas en kultur- 

och fritidsstrategi som är politiskt antagen som sätter 

riktningen i sektorns frågor kopplat till kommunens 

övergripande utveckling.

Den höga innovationskraft som funnits under pande-

min kommer prägla utvecklingen av arbetet framåt. 

Det digitala utbud som tagit form behöver utvärderas 

och göras till en del av det basutbud verksamheterna 

består i. Detta skapar utrymme att forma om tidigare 

sätt att bedriva verksamhet på. Denna utveckling kom-

mer att synas både kopplat till det som erbjuds invå-

naren och det som påverkar medarbetaren. Färre resor 

till och från arbetet, fl er digitala möten, fl er digitala 

mötesplatser mm.

 

Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträck-

ning. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som 

samhället just nu inte befi nner sig i. Det är omöjligt att 

måluppfyllelsen upplevs god men under de förutsätt-

ningar som råder anses ändå nämndens verksamheter 

verka i mycket positiv riktning. Det vill säga ha en god 

måluppfyllelse utifrån de omständigheter som råder.

 Nämnden har under året många tillfälliga projekt 

och medel ifrån kommunens övergripande strategiska 

medel och statliga tillfälliga satsningar. Att lyckas ut-

föra projekt på kort tid av hög kvalité utmanar förvalt-

ningen och ställer höga krav. Det är många medarbeta-

re som arbetar hårt för att dessa projekt och medel ska 

användas ansvarfullt och det ökar arbetsbelastningen 

under året. 

Kompetens- och arbetslivsnämnden

Verksamhetsövergång Stöd- och försörjningsenhet till 

AME

Den nya arbetsmarknadsstrategin samt övergången av 

socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet till 

kompetens- och arbetslivsförvaltningen är två viktiga 

delar i Falköpings förnyade arbetsmarknads¬politik. 

Arbetsmarknadsfrågan kommer att vara ett fokusom-

råde framåt för kommunen och syftet är att gemensamt 

främja stegförfl yttningar för individen, kompetensför-

sörja arbetsmarknaden samt minska behovet av försörj-

ningsstöd. Den nya organisationen inom arbetsmark-

nadsenheten förväntas få en helhetsbild med möjlighet 

till fördjupad analys av målgruppen som står i behov 

av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Då kom-

mer aktivitetsutbud och insatser att kunna utvecklas 

för att bättre matcha individernas behov och förutsätt-

ningar.

Hållbar matchning

Förvaltningens målsättning är matchning till arbete. 

Dagens rådande konjunkturläge, arbetslöshet samt 

strukturomvandling på arbetsmarknaden utmanar 

förvaltningens möjligheter till optimal matchning. 

Samverkan med branscher, nätverk och externa aktörer 

kommer även fortsatt att vara av stor vikt för att möta 

kompetensbehov med rätt utbud av utbildning och ar-

betsmarknadspolitiska åtgärder. Matchning mot arbets-

marknaden börjar direkt när eleven/deltagaren kommer 

i kontakt med någon av förvaltningens verksamheter. 

Arbetet med valkompetens förväntas ge eff ekter som 

färre avbrott och fl er godkända betyg. Vuxenutbildning 

och fullföljda studier är verktyg för en hållbar match-

ningsprocess och för individens etablering på den 

öppna arbetsmarknaden.
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Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Arbetet med att säkerställa redundans i linje med 

basavtal 2 för ledning av våra operativa styrkor inten-

sifi eras och färdigställs under kv3. Även arbetet med 

att säkerställa att vi svarar upp mot de nya lednings-

nivåerna enligt ny LSO (Lag om skydd mot olyckor) 

samt samarbetet kring operativ förmåga med angräns-

ande räddningstjänster fortlöper enligt plan.

Kommunernas samordningscentral, KSC, förbereder 

för att kunna erbjuda ytterligare tjänster till kom-

munerna/verksamheterna från 2022 om arbetet med 

trygghetslarm faller ut enligt avsiktsförklaringen. 

Vidare fortgår samarbetet med MSB i utvecklingen av 

KSC som en utav fem SGSI noder.(Swedish Govern-

ment Secure Internet) 

Avdelningen för skydd och säkerhet återtar det arbete 

som fått stå tillbaka under pandemihanteringen och 

intensifi erar arbetet med säkerhetsskydd, informations-

säkerhet och totalförsvarsarbetet.

Socialnämnden

Verksamhet utifrån covid-19

Allt eftersom medborgare blir vaccinerade mot co-

vid-19 förväntas verksamheterna successivt kunna 

återgå till sina grunduppdrag. Under hösten förväntas 

dagverksamheten för äldre att starta upp. Aktiviteter på 

äldreboende kommer förhoppningsvis kunna ske i hö-

gre utsträckning. Allt beror dock på den smittspridning 

som sker och hur nämndens resurser behöver anpassas 

i förhållande till detta.

 

Ökat Omsorgsbehov för brukare på särskilt boende

Det fi nns tendenser till att personer som fl yttar in på 

särskilda boenden för äldre har avsevärt tyngre om-

sorgsbehov. I kontakt med andra kommuner upplever 

de situationen på samma sätt som Falköping. Det kan 

ännu inte dras någon slutsats om detta enbart beror på 

covid-19 eller om det är en allmänt högre vårdtyngd.

Tekniska nämnden

Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på mats-

vinn. Kommunen 

har avgett kli-

matlöften inför 

2021, kopplat 

till Agenda 

2030 och ”Väs-

tra Götaland 

ställer om” där 

minskningen av 

matsvinn utgör 

den största 

utmaningen.

 

Det andra löftet 

kopplat till klimatlöftena handlar om mängden CO2e 

per kg inköpta livsmedel, Avdelningen nådde målet 

redan förra året men fortsätter att minska sin påverkan 

av klimatet genom klimatsmarta inköp av den off ent-

liga maten.

Städavdelningen följer med stort intresse branschens 

utveckling som är på frammarsch gällandes maskiner 

med robotiserad teknik för off entlig miljö/lokaler. I 

framtid leder detta till eff ektiviseringar av metoder och 

moment. Satsningar på kompetens- och teknikutveck-

ling kommer att ske inom de närmaste åren. Inköp av 

eff ektiva maskiner och redskap görs fortlöpande. 

Med medel från Omställningsfonden har digital utbild-

ning påbörjats i Yrkessvenska för lokalvårdare. Utbild-

ningen genomförs under stora delar av 2021.



DELÅRSRAPPORT 2021-04-30  |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  29

EKONOMISK REDOVISNING

Resultaträkning

ANALYS AV KOMMUNENS RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter och kostnader

Intäkterna är 6,8 mnkr lägre än föregående år. Framfö-

rallt är det bidragen som har minskat. Kompensation 

för höga sjuklönekostnader till följd av Covid-19 inför-

des i april förra året. Totalt sett har kommunen fått 

1,8 mnkr mer i år än föregående år, mindre belopp per 

månad men fl er månader.

Schablonersättningen från Migrationsverket minskar 

under perioden med 4,8 mnkr jämfört med föregående 

år.

Prognosen pekar på en positiv avvikelse på intäkts-

sidan på 32,2 mnkr främst till följd av högre intäkter 

inom socialnämndens område. Staten täcker, liksom 

föregående år, delar av kommunens sjulönekostnader 

med anledning av Covid-19 vilket medför högre prog-

nostiserade intäkter än budgeterat. 

När det gäller kostnaderna så ökar dessa med 3,7 % 

jämfört med föregående år. Lönerevisionen är ej klar 

för samtliga anställda. Pensionskostnaderna är betyd-

ligt högre till följd av förändrat livslängdsantagande.

Prognosen på kostnadssidan pekar på en negativ avvi-

kelse på 50,4 mnkr varav de största avvikelserna fi nns 

inom Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämn-

den. Kostnader kopplade till Covid-19 för bl.a. beman-

ning och material påverkar fortsatt räkenskaperna.

Avskrivningar

Avskrivningarna ökar jämfört med tidigare år till följd 

av höga investeringsnivåer. Ett mindre antal färdig-

ställda projekt har aktiverats per april vilket leder till 

högre avskrivningar. 

Avskrivningarna förväntas bli i nivå med budget. 

Skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjäm-
ning
Skatteintäkterna bokförs utifrån SKR:s lämnade prog-

nos varav den senast kom den 29 april. Utvecklingen 

av skatteintäkterna har sedan i höstas varit positiv.

Prognosen pekar på ett överskott gentemot budget på 

31,1 mnkr när det gäller skatteintäkterna och ett utfall 

i nivå med budget när det gäller generella statsbidrag 

och utjämning.

Sammantaget beräknas skatter och statsbidrag generera 

ett överskott på 31,2 mnkr vid årets slut.

 

RESULTATRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04 

BUDGET
 2021 

PROGNOS 
2021 

PROGNOS-
AVVIKELSE 

Verksamhetens intäkter 2  175 192     544 016  168 383      447 679      479 919      32 239     

Verksamhetens kostnader 3 -854 877     -2 434 722 -886 804     -2 445 279     -2 495 706     -50 427     

Avskrivningar 4 -40 903     -128 417 -44 376     -136 700     -136 700      -     

Verksamhetens nettokostnader -720 588     -2 019 123 -762 798     -2 134 300     -2 152 487     -18 187     

Skatteintäkter 5  460 105     1 441 057  507 554      1 473 600      1 504 680      31 080     

Generella statsbidrag och utjämning 6  236 816     705 263  241 169      718 700      718 807      107     

Verksamhetens resultat -23 666     127 197 -14 075      58 000      71 000      13 000     

Finansiella intäkter 7  1 111     5 079  6 124      7 000      9 000      2 000     

Finansiella kostnader 8 -7 160     -29 788 -2 770     -20 000     -15 000      5 000     

Resultat efter finansiella poster -29 715     102 487 -10 722      45 000      65 000      20 000     

Extraordinära poster  -     -  -      -      -      -     

PERIODENS RESULTAT -29 715     102 487 -10 722      45 000      65 000      20 000     

Förändring semesterlöneskuld  61 069      60 819      -      -     

PERIODENS RESULTAT EXKL. 
FÖRÄNDR SEMLÖNESKULD

 31 354      50 097      45 000      65 000      20 000     
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Finansnettot

De fi nansiella intäkterna har ökat under perioden 

jämfört med föregående år. Ökningen består i att aktier 

och andelar har värderats till marknadsvärde och ut-

vecklingen på marknaden har i år varit god.

Under 2020 löstes två swappar vilket har inneburit att 

räntekostnaderna har minskat från 3% till knappt 1%  

på 2 lån x 75 mnkr.

Eftersom en pensionsskuldsberäkning har gjorts i detta 

delårsbokslut så har den fi nansiella kostnaden på pen-

sionsavsättningen bokförts vilket är en skillnad jämfört 

med föregående år. Dock innehåller resultatet inga 

förluster för försäljning av fi nansiella tillgångar i år. 

Resultat

Periodens resultat uppgår till -10,7 mnkr med hänsyn 

tagen till semesterlöneskuldens uppbokning. Resultat 

att utvärdera, dvs resultat exklusive semesterlöneskuld 

uppgår till 50,1 mnkr vilket är ett bättre resultat än 

föregående år då motsvarande summa var 31,4 mnkr.

Årets resultat beräknas bli 65,0 mnkr, vilket innebär 

en avvikelse mot budget på 20,0 mnkr. Detta trots att 

nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott 

på 10,1 mnkr. Skatteintäkterna beräknas bli 31,1 mnkr 

högre än budgeterat vilket är den främsta orsaken till 

det prognostiserade överskottet. För mer information 

om nämndernas prognoser, se avsnittet driftsredovis-

ning.
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Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) NOT

KOMMUNEN

UTFALL 
2020-04

UTFALL 
2020-12

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10 2 951 2 190 1 809 0

Materiella anläggningstillgångar 11 2 472 543 2 643 188 2 666 366 3 141 400

   Mark, byggnader och tekniska anläggningar 2 381 017 2 541 756 2 569 254 2 968 000

   Maskiner och inventarier 91 526 101 431 97 111 173 400

   Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiella anläggningstillgångar 12 38 260 32 400 32 400 53 000

Summa Anläggningstillgångar 2 513 754 2 677 777 2 700 574 3 194 400

Bidrag till infrastruktur 13 49 693 40 096 37 601 36 800

Omsättningstillgångar

Förråd m.m. 14 685 3 069 2 284 0

Fordringar 15 124 631 177 180 131 971 130 000

Kortfristiga placeringar 0 87 715 92 915 86 000

Kassa och bank 16 155 839 109 538 70 511 97 500

Summa Omsättningstillgångar 281 155 377 503 297 682 313 500

SUMMA TILLGÅNGAR 2 844 602 3 095 376 3 035 857 3 544 700

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Periodens resultat -29 715 102 487 -10 722 45 000

Resultatutjämningsreserv 60 800 100 000 100 000 60 800

Övrigt eget kapital 1 023 900 984 700 1 087 187 1 039 900

Summa Eget kapital 1 054 985 1 187 187 1 176 466 1 145 700

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 17 145 288 153 373 172 986 180 000

Andra avsättningar 17 111 145 107 173 105 590 105 000

Summa Avsättningar 256 433 260 545 278 576 285 000

Skulder

Långfristiga skulder 18 1 121 541 1 138 642 1 151 332 1 520 000

Kortfristiga skulder 19 411 643 509 001 429 483 594 000

Summa Skulder 1 533 184 1 647 643 1 580 815 2 114 000

SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN OCH SKULDER 2 844 602 3 095 376 3 035 857 3 544 700

Pensionsförpliktelser, intj före 1998, inkl. särskild löneskatt Ej beräkn 633 710 649 687
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ANALYS AV KOMMUNENS BALANSRÄKNINGEN

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

De största projekten som har aktiverats under perioden 

är ny rötkammar och efterrötkammare inom biogas-

verksamheten totalt 37 mnkr. Investeringsbidrag på 

ca 8 mnkr minskar kommunens anskaff ningsutgift för 

projektet. Dessutom har fl era mindre projekt aktiverats 

under det första delåret. Pågående arbeten har ökat från 

152,2 mnkr vid årsskiftet till 176,5 mnkr per den sista 

april.

Finansiella anläggningstillgångar

Ingen förändring när det gäller fi nansiella anläggnings-

tillgångar under perioden.

Omsättningstillgångar

Nyinvestering i aktier och andelar, i syfte att fi nansiera 

pensionsskulden, gjordes under föregående år. Inneha-

vet klassifi ceras som en fi nansiell omsättningstillgång, 

se mer information i redovisningsprinciperna. Mark-

nadsvärdet på dessa överstiger anskaff ningsvärdet med 

7,0 mnkr vid bokslutstillfället.

Aktier, anskaff ningsvärde och värdereglering

Omsättningstillgångar består, förutom av innehav i ak-

tier och andelar, av bokförda värden på försäljningsbar 

mark samt lager IT-produkter och VA-material. 

Avsättningar

Pensionsavsättningar inkl. särskild löneskatt har ökat 

med 19,6 mnkr under första delåret. Pensionsav-

sättningarna avser pensioner både för anställda och 

förtroendevalda. Ökningen är ovanligt stor då förut-

sättningarna för beräkningen av pensionsavsättningen 

har förändrats efter styrelsebeslut Sveriges kommuner 

och regioner. Det är det så kallade livslängdsantagan-

det som har förändrats. Män lever statistiskt sett längre 

än vad man tidigare har haft med i beräkningarna. Det 

innebär att skulden ökar med ett engångsbelopp som 

för Falköpings del uppgår till ca 7 mnkr inklusive 

särskild löneskatt. (Även ansvarsförbindelsen påverkas 

men eftersom kostnaden uppstår först vid utbetalnings-

tillfället påverkas inte periodens resultaträkning.)

Kostnader för sluttäckning av deponier möts av en 

minskad avsättning på 1,5 mnkr.

Långfristiga skulder

Inga nya lån har tagits under perioden. I maj kommer 

kommunen ta nästa lån vilket är ett så kallat Grönt lån. 

Ett grönt lån är öronmärkt för miljö- och klimatrelate-

rade projekt.

Vid årets slut beräknas de långfristiga skulderna uppgå 

till 1 189 mnkr.

Ett investeringsbidrag avseende den nya rötkammaren 

som uppgår till 8,4 mnkr har aktiverats under perioden. 

Bidraget intäktsförs i samma takt som investeringen.

Kortfristiga skulder

I detta delår är semesterlöneskulden på en mycket hög 

nivå då anställda ännu inte börjat ta ut sin intjänade 

semester. Utfallet för semesterlöneskulden var relativt 

högt i helårsbokslutet vilket kvarstår även nu i delåret.

När det gäller den upplupna pensionskostnaden så de-

biterar KPA den största delen av denna för föregående 

år i mars månad vilket innebär en rejäl sänkning sedan 

bokslutet.

Ansvarsförbindelse, pensioner intjänade innan 1998

Förändringen av livslängdsantagandet påverkar även 

ansvarsförbindelsen, pensioner intjänade innan 1998. 

Dock kommer eff ekten i resultaträkningen först vid 

utbetalningstillfället.
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Notförteckning

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Den kommunala redovisningslagen regleras av La-

gen om kommunal bokföring och redovisning (SFS 

2018:597). Rådet för kommunal redovisning (RKR) 

ger anvisningar och rekommendationer för kommun-

sektorns redovisning. Falköpings kommun följer lagen 

och tillämpar redovisningsprinciperna. 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar

Samma regler tillämpas för immateriella och materiella 

anläggningstillgångar.

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller 

innehav med en nyttjandeperiod om minst 5 år klas-

sifi ceras som anläggningstillgång om beloppet översti-

ger gränsen för mindre  värde. Gränsen för mindre värde 

har satts till ett prisbasbelopp.

Anskaffningsvärde 

Ränteutgifter aktiveras inte. Kommunen tillämpar 

konsekvent huvudmetoden och redovisar ränteutgifter 

som kostnad i resultaträkningen det räkenskapsår de 

hänför sig till.

Avskrivning 

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar 

görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär 

avskrivning baserat på anskaff ningsvärdet. Restvärde 

är ej satt på kommunens anläggningstillgångar. På 

tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten 

görs inga avskrivningar. 

För tillgångar med identifi erbara komponenter med oli-

ka nyttjandeperioder tillämpas komponentavskrivning 

sedan år 2017. Anläggningar anskaff ade innan 2017 

har ej komponentuppdelats.

Nyttjandetider/Avskrivningstider 

Nyttjandetider bedöms av samhällsbyggnadsförvalt-

ningen för respektive anläggningstillgång inom förvalt-

ningens område. 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämas, dvs. lika stora 

nominella belopp varje år. Anskaff ningar aktiveras 

tertialvis vilket innebär att avskrivningar på nya objekt 

startar i april, augusti och december.

Finansiella omsättningstillgångar

Under sommaren 2020 inskaff ades värdepapper i syfte 

att generera värdeökning. Dessa medel förväntas fi nan-

siera en del av kommunens pensionsskuld.

Värdepappren ingår i en värdepappersportfölj som 

innehas på lång sikt. Innehavet i portföljen kommer 

dock, i enlighet med Policy för fi nansverksamheten, att 

skifta över tiden och därav klassifi ceras innehavet som 

en fi nansiell omsättningstillgång. 

Portföljen värderas till marknadsvärde eftersom syftet 

med innehavet är att generera värdeökning.

Pensioner

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i 

kommunen är beräknade enligt RIPS och redovisas 

enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 

kommunal bokföring och redovisning. Nytt antagande 

om livslängd har antagits av SKR:s styrelse under 

perioden och medfört tillkommande kostnader pga att 

anställda beräknas leva längre. 

Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtals-

pension redovisas som avsättning när det är troligt att 

de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte 

lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen, som årligen 

intjänas, tryggas genom försäkring. Inbetalning av pre-

mie sker till den försäkring som medarbetaren valt.

Som avsättning redovisas bl.a. den förmånsbestämda 

ålderspensionen samt tillhörande särskild löneskatt. Al-

ternativ KAP-KL är ett alternativ till förmånsbestämd 

pension och denna del är bortförsäkrad.

Aktualiseringsgraden uppgick per den sista april till 

98,0 %. 

Koncernredovisning

Falköpings kommun äger följande företag till 100 %: 
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- Falköpings Hyresbostäder AB (med det helägda dot-

terbolaget Fastighetsaktiebolaget Mösseberg)

- Hotellfastigheter i Falköping AB

- Ekehagens Forntidsby AB

Koncernredovisning upprättas ej i delårsbokslut.

Avsättningar
Pensioner

Pensionsavsättningar beräknas vanligtvis två gånger 

per år, augusti och december, av kommunens pensions-

administratör KPA. I år har en extra beräkning gjorts 

i april pga det nya livslängdsantagandet. Skulden har 

bokats till i beräkningen angivna värden. Detta gäller 

endast anställda. För förtroendevalda har ingen ny 

beräkning gjorts för perioden.

Avsättning bidrag till statlig infrastruktur

Bidraget till E20 har tidigare indexerats med Tra-

fi kverkets investeringsindex för väghållning. Sedan 

2020 följer kommunen det underlag som skickas ut 

via kommunalförbundet. I slutet av året kommer nästa 

utbetalning ske.   

Övriga, mindre avsättningar för bidrag till statlig infra-

struktur indexeras inte utan uppgår till summa enligt 

avtal.

Avsättning för återställande av deponier

Inga nya beräkningar har gjorts när det gäller avsätt-

ningen för återställande av deponier utan beräkningen 

som gjordes i bokslutet år 2020 gäller fortfarande.

Avsättningen tas i anspråk allt eftersom kostnader för 

återställning uppstår.

Intäkter från exploatering

Inkomster från försäljning av exploateringsmark redo-

visas som intäkter i samband med försäljningen. Ingen 

del fördelas schablonmässigt till investeringsbidrag 

(anslutningsavgift gata/park) sedan år 2018. Dock åter-

fi nns anslutningavgifter för gata och park, som minskar 

anläggningstillgångarnas värde, redovisade fram till 

och med bokslutet år 2017 i anläggningsredovisningen.

Skatteintäkter

SKL:s aprilprognos har använts vid redovisningen av 

skatteintäkterna.

Operationell leasing/Ej uppsägningsbara hyreskon-
trakt
Information om operationell leasing/ej uppsägningsba-

ra hyreskontrakt lämnas ej i not eftersom det inte fi nns 

någon förteckning över kommunens samtliga avtal.
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04

NOT 2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Försäljningsintäkter  14 146      13 470     

Taxor och avgifter  37 774      37 648     

Hyror och arrenden  17 304      17 249     

Bidrag  76 066      70 191     

Vinster vid avyttring av tillgångar  3 322      4 786     

Försäkringsersättningar  12      -     

Övriga intäkter  26 569      25 039     

Summa Verksamhetens intäkter  175 192     544 016  168 383     

NOT 3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Lön förtroendemän -2 782 -8 038 -2 635     

Lön personal -451 755 -1 214 076 -456 279     

Sociala avgifter -120 010 -373 676 -120 721     

Pensionskostnader och särskild löneskatt -43 982 -127 840 -59 073     

Material och tjänster -202 763 -383 165 -211 989     

Bidrag, vård och ersättningar -34 372 -322 926 -35 635     

Förluster vid avyttring av tillgångar 0 -3 725 -1 934     

Förändring av avsättning 787 -1 275  1 462     

Summa Verksamhetens kostnader -854 877 -2 434 722 -886 804     

NOT 4 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar -381     -1 143 -381     

Avskrivningar byggnader och anläggningar -31 522     -34 550     

Avskrivningar maskiner och inventarier -9 000     -9 446     

Nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 0 -4 070 0

Summa Avskrivningar -40 903     -128 417 -44 376     

NOT 5 SKATTEINTÄKTER

Preliminär kommunalskatt  490 974      492 697     

Slutavräkningsdiff erens, föregående år -16 156      8 398     

Preliminär slutavräkning, innevarande år -14 713      6 458     

Summa Skatteintäkter  460 105     1 441 057  507 554     

NOT 6 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING

Inkomstutjämning  140 881      143 014     

Regleringsbidrag/-avgift  11 342      32 991     

Kostnadsutjämning  31 974      34 577     

LSS-utjämning  4 963      6 760     

Kommunal fastighetsavgift  21 784      23 827     

Generella bidrag från staten  25 873      -     

Summa utjämning och generella statsbidrag  236 816     705 263  241 169     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04

NOT 7 FINANSIELLA INTÄKTER

Utdelningar på aktier och andelar 322 687  43     

Ränteintäkter 177 555  13     

Vinst vid avyttring av fi n omsättningstillgångar - 49  1     

Verkligt värde fi n omsättningstillgångar - 1 782  5 279     

Borgensavgift 612 2 006  668     

Indexering E20 - -  120     

Övriga fi nansiella intäkter - -  -     

Summa Finansiella intäkter 1 111 5 079  6 124     

NOT 8 FINANSIELLA KOSTNADER

Räntekostnader lån -3 195     -22 313 -1 532     

Ränta på pensionsavsättningar  -     -3 298 -1 096     

Borgensavgift -  -     

Indexering E20 -1 560      -     

Förlust vid avyttring av fi n anläggningstillgång -2 205     -2 205  -     

Verkligt värde fi n anläggningstillgångar  -     -  -     

Övriga fi nansiella kostnader -199     -1 972 -142     

Summa Finansiella kostnader -7 159     -29 788 -2 770     

NOT 9 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

Försäkringsersättning - 152  -     

Förändrat livslängdsantagande i RIPS, pensionsskuld - -  7 321     

Summa jämförelsestörande poster - 152  7 321     

NOT 10 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Förvärvade immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaff ningsvärde  3 428      3 428      3 428     

Inköp  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  3 428      3 428      3 428     

Ingående ack.avskrivningar -95     -95     -1 238     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 143     -381     

Utgående ack. avskrivningar -476     -1 238     -1 619     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -     

Utgående redovisat värde  2 951      2 190      1 809     

Immateriella tillgångar

Redovisat värde vid årets början  3 332      3 332      2 190     

Årets investeringar  -      -      -     

Utrangeringar och avyttringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -381     -1 143     -381     

Övriga förändringar  -      -      -     

Redovisat värde vid årets slut  2 951      2 190      1 809     

NOT 11 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar

Ingående anskaff ningsvärde  3 214 611      3 214 611      3 506 093     

Inköp  43 193      290 777      40 589     

Försäljningar -30     -92     -934     

Utrangeringar  -     -2 656     -2 987     

Överföringar  -      3 454     

Utgående anskaffningsvärde  3 257 775      3 506 093      3 542 761     

Ingående ack. avskrivningar -1 017 610     -1 017 610     -1 111 346     

Försäljningar  -      -     

Utrangeringar  -      2 168      1 059     

Överföringar  -      -     

Årets avskrivningar -31 522     -95 905     -34 550     

Utgående ack. avskrivningar -1 049 131     -1 111 346     -1 144 837     

Ingående ack. nedskrivningar -1 090     -1 090     -5 160     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -     -4 070      -     

Utgående ack. nedskrivningar -1 090     -5 160     -5 160     

Pågående anläggningar  173 463      152 168      176 489     

Utgående redovisat värde  2 381 017      2 541 755      2 569 253     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04

Maskiner och inventarier

Ingående anskaff ningsvärde  419 517      419 517      449 225     

Inköp  1 503      29 708      5 132     

Försäljningar  -      -     -48     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Utgående anskaffningsvärde  421 020      449 225      454 309     

Ingående ack. avskrivningar -320 494     -320 494     -347 794     

Försäljningar  -      -      42     

Utrangeringar  -      -      -     

Överföringar  -      -      -     

Årets avskrivningar -9 000     -27 300     -9 446     

Utgående ack. avskrivningar -329 494     -347 794     -357 198     

Ingående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Försäljningar  -      -      -     

Utrangeringar  -      -      -     

Årets nedskrivningar/återföringar  -      -      -     

Utgående ack. nedskrivningar  -      -      -     

Utgående redovisat värde  91 526      101 431      97 111     

Materiella anläggningstillgångar

Redovisat värde vid årets början  2 294 935      2 294 934      2 491 018     

Årets investeringar  44 697      320 485      45 721     

Utrangeringar och avyttringar -30     -580     -2 868     

Årets nedskrivningar/återföringar  -     -4 070      -     

Årets avskrivningar -40 522     -123 205     -43 995     

Övriga förändringar  -      3 454      -     

Pågående investeringar, förändring under perioden  173 463      152 168      176 489     

Redovisat värde vid årets slut  2 472 543      2 643 186      2 666 364     

NOT 12 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Aktier  14 598     10 445  10 445     

Andelar  17 652     17 652  17 652     

Aktier och obligationer, pensionsmedel -4 153     -  -     

Obligationer, förlagsbevis  5 000     -  -     

Långfristig utlåning  5 154     4 294  4 294     

Bostadsrätter  9     9  9     

Summa finansiella anläggningstillgångar  38 260     32 400  32 400     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04

NOT 13 BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR

E20  32 667      28 000      25 667     

   Bidrag  70 000      70 000      70 000     

   Upplösning (10 år) -37 333     -42 000     -44 333     

Cirkulationsplats kv Megaliten väg 46  17 026      12 096      11 935     

   Bidrag  17 433      12 950      12 950     

   Upplösning (25 år) -407     -854     -1 015     

Summa bidrag till statlig infrastruktur  49 693      40 096      37 601     

NOT 14 FÖRRÅD OCH EXPLOATERINGSMARK

Förråd  394      1 759      990     

Exploateringsmark  291      1 310      1 294     

Summa förråd och exploateringsmark  685      3 069      2 284     

NOT 15 KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar  16 303      30 739      17 424     

Övriga kortfristiga fordringar  108 328      146 441      114 547     

Summa kortfristiga fordringar  124 631      177 180      131 971     

NOT 16 KASSA OCH BANK

Kassa  35      49      43     

Bank  51 639      73 688      60 526     

Plusgiro  104 166      35 801      9 943     

Summa kassa och bank  155 839      109 538      70 511     

NOT 17 AVSÄTTNINGAR

Avsättning för pensioner  101 328      109 103      124 473     

Avsättning för garanti- och särskild ålderspension  -      932      1 453     

Avsättning för pensioner till förtroendemän  15 857      13 602      13 469     

Avsättning för särskild löneskatt på pensioner  28 103      29 736      33 591     

Avsättning för återställande av depoinier  35 955      38 017      36 555     

Avsättning för bidrag till statlig infrastruktur  75 191      69 156      69 035     

Summa Avsättningar  256 433      260 545      278 576     

NOT 18 LÅNGFRISTIGA SKULDER

Lån i banker och kreditinstitut  1 090 813      1 084 413      1 088 713     

Anslutningsavgift VA  14 393      19 867      20 228     

Investeringsbidrag  16 335      34 362      42 392     

Summa långfristig låneskuld  1 121 541      1 138 642      1 151 332     
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NOTFÖRTECKNING (TKR)

KOMMUNEN

UTFALL
2020-04

UTFALL
2020-12

UTFALL 
2021-04

NOT 19 KORTFRISTIGA SKULDER

Leverantörsskulder  -47 521     -86 879  -46 848     

Upplupna räntor  -1 047     -361  -631     

Upplupen pensionskostnad  -23 939     -63 150  -23 015     

Semesterlöneskuld  -162 059     -110 291  -171 110     

Kortfristig del av låneskuld  -6 000     -8 400  -     

Förutbetalda skatteintäkter  -28 177     -46 104  -8 831     

Övriga kortfristiga skulder  -142 901     -193 816  -179 048     

Summa Kortfristiga skulder  -411 643     -509 001  -429 482     
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(TKR)
UTFALL 
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGNOS 
2021

PROGNOS-
AVVIK 2021

FÖRÄNDR 
PROGN MAR/APR

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Nämnder

Barn- och utbildningsnämnden -248 773 -256 049 -772 406 -781 443 -9 037 -9 037

Byggnadsnämnden -246 -245 -900 -900 0 0

Kommunstyrelsen -33 955 -34 460 -102 952 -104 052 -1 100 -800

Kompetens- och arbetsnämnden -22 792 -26 016 -62 688 -62 688 0 0

Kultur- och fritidsnämnden -22 530 -24 729 -71 557 -75 357 -3 800 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -9 823 -10 734 -32 997 -33 097 -100 0

Socialnämnden -270 126 -276 334 -875 066 -872 800 2 266 1 066

Äldreomsorg och funktionsnedsättning -208 571 -208 376 -690 196 -675 600 14 596 3 296

Individ- och familjeomsorg -61 555 -67 957 -184 870 -197 200 -12 330 -2 230

Tekniska nämnden -60 978 -66 843 -192 045 -190 400 1 645 645

Kommunrevisionen -162 -88 -1 300 -1 300 0 0

Valnämnden -8 -5 -100 -100 0 0

Överförmyndaren -2 007 -1 942 -4 100 -4 100 0 0

Summa nämnder -671 400 -697 445 -2 116 111 -2 126 237 -10 126 -8 226

Centralt

Pensioner och lönebikostnader -7 805 -19 190 -33 000 -37 000 -4 000 3 000

Löneutrymme 0 8 326 -2 250 -2 250 0 0

Förändring av semesterlöneskuld -61 069 -60 819 0 0 0 0

Moms omsorgsboende 1 365 1 350 5 000 4 000 -1 000 0

Fastighetsskatt -115 -115 0 0 0 0

Tillfäll budgetpott, oförutsett 0 0 -1 000 -1 000 0 0

Lokalhyra på lokaler som ska avyttras -1 255 -469 -4 000 -4 000 0 0

Medel för att motverka ensamhet 
och isolering för äldre

0 0 -1 000 -1 000 0 0

Strategiska utvecklingsmedel 0 0 -6 500 -6 500 0 0

SIR -312 0 0 0 0 0

Vinst vid avyttring av tillgångar 3 313 4 305 5 000 7 000 2 000 2 000

Förlust vid avyttring av tillgångar 0 -1 928 0 -2 000 -2 000 -2 000

Rivningskostnader 0 0 0 0 0 0

Försäkringsersättning 0 0 0 0 0 0

Bidrag till statlig infrastruktur (E20) -2 566 -2 495 -7 000 -8 500 -1 500 -1 500

Övrigt fi nansverksamheten 5 658 -2 499 0 0 0 0

Summa centralt -62 785 -73 534 -44 750 -51 250 -6 500 1 500

SUMMA SKATTEFIN. VERKSAMHET -734 185 -770 978 -2 160 861 -2 177 487 -16 626 -6 726

TAXEFIN. VERKSAMHET

Vatten och avlopp -2 351 -446 0 0 0 0

Biogas 628 -1 759 0 -4 700 -4 700 0

SUMMA TAXEFIN. VERKSAMHET -1 723 -2 206 0 -4 700 -4 700 0

TOTALT -735 908 -773 184 -2 160 861 -2 182 187 -21 326 -6 726

Övriga poster

Avskrivningar -40 903 -44 376 -136 700 -136 700 0 0

Återföring av kapitalkostnader 56 209 54 756 163 261 166 400 3 139 3 139

Skatteintäkter 460 105 507 554 1 468 900 1 499 980 31 080 21 980

Generella statsbidrag 236 816 241 169 723 400 723 507 107 -20 393

Finansiella intäkter 1 111 6 124 7 000 9 000 2 000 2 000

Finansiella kostnader -7 144 -2 763 -20 000 -15 000 5 000 0

Summa övriga poster 706 194 762 462 2 205 861 2 247 187 41 326 6 726

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld

-29 714 -10 722 45 000 65 000 20 000 0

Förändring semesterlöneskuld 61 069 60 819

Årets resultat exkl. förändring semester-
löneskuld 

31 355 50 097 45 000 65 000 20 000 0

Driftredovisning



EKONOMISK REDOVISNING

42   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT 2021-04-30

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Förskola -42,7 -42,3 -135,0 -130,7 4,4

Grundskola -98,8 -100,8 -277,7 -275,8 1,9

Gymnasium -33,0 -33,5 -93,8 -98,1 -4,2

Övrigt -74,3 -79,4 -265,8 -276,9 -11,1

Summa nämnden -248,8 -256,0 -772,4 -781,4 -9,0

Utfall

Utfallet per 30 april är 256,0 mnkr, vilket är något 

högre än utfallet för samma period i fjol, men eftersom 

det varit en lönerörelse och kostnadsuppräkning mellan 

utfallen är en högre nivå väntat. Tar man hänsyn till 

den lönerörelse som varit, dvs räknar om utfallen så de 

är på samma lönenivå, blir utfallet 30 april något lägre 

så de åtgärder som vidtagits för att hantera fjolårets 

underskott syns i helårseff ekt i utfallet per 30 april. Det 

är fortfarande en del större avvikelser mot budget, på 

både intäkter och kostnader, men de senaste årens brut-

tobudgetering har gjort att det blir bättre och bättre då 

bruttobudgeteringen synliggör dem på ett mycket tydli-

gare sätt. Den största avvikelsen, på interna kostnader, 

beror till största delen på att nämnden fått internhyra 

som överstiger den hyreskostnad nämnden fått i sin 

ram. Den utdebiterade hyran är ca 11,0 mnkr högre än 

den tilldelning nämnden fått. Det är också anledningen 

till att nämnden har ett prognostiserad underskott. 

Helårsprognosen för nämnden utan den avvikelsen blir 

2,0 mnkr i överskott.

Prognos

Förskola

Precis som föregående år är förskolans budgetföljsam-

het god och förskolan har ett prognostiserat överskott 

på 4,4 mnkr på helår.

Grundskola

Till skillnad mot föregående år har grundskolan inget 

riktat sparkrav på sin verksamhet. Det i kombination 

med helårseff ekten av de åtgärder som vidtogs ifjol gör 

att grundskolan vänt fjolårets underskott och prognos-

tiseras få ett överskott på 1,9 mnkr på helår.

Gymnasieskola

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, vilket 

stor del beror på minskade externa intäkter i form av 

statsbidrag och ersättning för asylsökande elever. Man 

har vidtagit ytterligare åtgärder för att komma tillrätta 

med detta, men de kommer inte få helårseff ekt förrän 

nästa år. Gymnasiet prognostiseras få ett underskott på 

4,2 mnkr på helår.

Övrigt

Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga 

lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 11 mnkr 

mer i internhyra än vad nämnden fått kompensation för 

i ram. Det innebär en stor avvikelse på övriga poster 

som kommer rättas med en budgetväxling under året 

alt tas med i budgetprocessen inför 2022.

KOMMUNSTYRELSEN

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Kommunledningsför-
valtningen

-27,7 -27,1 -86,5 -87,5 -1,1

Samverkan och 
samordning

-3,0 -5,0 -9,6 -9,6 0,0

Politik -3,0 -2,3 -6,9 -6,9 0,0

Summa nämnden -33,6 -34,5 -102,9 -104,0 -1,1

Utfall och prognos

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var    

-100,1 mnkr. Kompensation av 2020 och 2021 års 

löner har skett om -3,7 mnkr samt en minskning av 

kapitalkostnader 0,9 mnkr, där av ny ram om -102,9 

mnkr.

Analys intäkter

Inom Stadsbyggnadsavdelningens byggenhet har antal 

lovärende har ökat med ca 40 % under period januari-

april 2021 jämfört med samma period 2020. De in-

komna ärenden handlar till stor del om mindre om- och 

tillbyggnader och enklare åtgärder vilket innebär också 

mindre intäkter i form av taxaavgift. Dessa åtgärder 

medför inte krav på utsättning och detta innebär utebli-

ven avgift enligt mät- och karttaxa. Även planenhetens 

intäkter är kopplade till bygglovstaxa. Utfallet visar att 

verksamheternas intäkter ligger i linje med budget och 

prognosen är enligt plan.

Intäkter inom verksamheterna Camping och Vandrar-



DELÅRSRAPPORT 2021-04-30  |   FALKÖPINGS KOMMUN  |  43

EKONOMISK REDOVISNING

hem avviker ca  30 %  från budget av utfallet de fyra 

första månaderna. Prognosen är att ett underskott om 

-0,3 mnkr av intäkter vid årets slut.

Analys kostnader

Personalkostnaderna prognostiseras med ett överskott 

om 0,8 mnkr inom Hållbar utveckling och Hållbar 

kommunikation. Inom samtliga avdelningar fi nns 

vakanser, vilket påverkar kapaciteten att leverera. 

Vilka tjänster som ska tillsättas ska framgå av den 

översyn av förvaltningen som pågår. Utifrån vakanser 

har avdelningarna svårt att motsvara förväntningar 

från politik, andra förvaltningar när det gäller främst 

utvecklingsfrågor, utredningar och strategiskt arbete.

Det underskott av verksamhetskostnaderna som av-

viker mot budget beror på de kostnadsökningar som 

avtal, licenser medför årligen. Framför allt inom 

IT-avdelningen där digitalisering har ökat drastiskt 

från verksamheterna i hela kommunen under pandemi-

året. Konsultkostnader är en annan ökning till följd 

av besparing av tjänst mellan åren 2020 och 2021. En 

viss specialkompetens måste köpas in då den inte fi nns 

inom befi ntliga befattningar i förvaltningen. Dessa till-

sammans blir en avvikelse om  -1,6 mnkr mot budget i 

denna prognos.

Kommunstyrelsen lämnar en prognos på ett underskott 

om -1,1 mnkr vid årets slut.

Åtgärder för att nå balans

Den del från överskottet av vakanser medför att en 

del av verksamhetkostnadsökningar kan hanteras samt 

återhållsamhet vad gäller inköp av varor får prioriteras 

för att nå balans inom kommunstyrelsen.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Utbildning av vuxna -11,6 -15,0 -30,4 -31,1 -0,8

Arbetsmarknad -5,5 -5,3 -14,9 -14,3 0,6

Gemensamt -5,8 -5,7 -17,4 -17,2 0,2

Summa nämnden -22,8 -26,0 -62,7 -62,7 0,0

Utfall

Resultaträkningen avser den verksamhet som nämnden 

ansvarar för per 30 april. Budget, utfall och prognos 

kopplat till den planerade verksamhetsövergången av 

Stöd- och försörjningsenheten per 1 maj rapporteras i 

kommande uppföljningar.

 

Inom utbildning av vuxna kan konstateras att  scha-

blonersättningen är lägre än budgeterat och även 

lägre jämfört med föregående år. Statsbidrag kopplat 

till yrkesutbildningar betalas två gånger per år varav 

den första sker före sommaren och baseras på antal 

producerade poäng. Arbetsmarknadsenheten har löne-

bidragsanställningar där en ny bedömning sker per 31 

maj, vilket kan komma att påverka intäktssidan. 

Personalkostnaderna är generellt lägre än budget 

inom de olika verksamheterna. Det beror på främst 

sjukskrivningar. Utfallet för övriga kostnader är något 

högre än budget, vilket följer tidigare års siff ror under 

de fyra första månaderna. 

Prognos

Nämnden lämnar per delår april en prognos i nivå 

med budget. Schablonersättningen är nedskriven och 

hänsyn är tagen till lägre personalkostnader. En med-

vetenhet fi nns om att nogsamt följa de övriga kostna-

derna då budgeterade medel för de posterna är lägre än 

tidigare år. Det fi nns även fortsatt osäkerhetsfaktorer 

som en följd av pandemin. Olika satsningar görs från 

regeringen kopplat till både arbetsmarknad och utbild-

ning. Ingen hänsyn är tagen till detta i prognosen per 

april. 

Stöd- och försörjningsenheten är en del av Arbets-

marknadsenheten från 1 maj. Den beslutade budget-

växlingen kommer att föras om under maj. Det kan 

redan nu konstateras att enheten prognosticeras med ett 

underskott om 12 mkr per helår. KAN kommer få bära 

8 mkr av dessa medan 4 mkr tillfaller Socialnämnden. 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Strategi o ledning -3,7 -4,0 -12,9 -12,9 0,0

Kultur -6,0 -5,9 -16,0 -16,7 -0,7

Fritid -12,8 -14,9 -42,7 -45,8 -3,1

Summa nämnden -22,5 -24,7 -71,6 -75,4 -3,8
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Utfall och prognos

Nämndens resultat per april uppgår till -24,7 mnkr och 

utgör cirka 35 % av året budget. Prognosen för årets 

utfall visar underskott om 3,8 mnkr.

Verksamheterna är fortsatt påverkade av folkhälso-

myndighetens rekommendationer för minskad smitt-

spridning. Nedstängningen har pågått sedan november 

månad. I prognosen antas att det fi nns möjlighet att 

återgå till normalt öppethållande från sommaren/hös-

ten. Intäktsbortfallet kan innebära att 25 % av budge-

terade intäkter utebli på grund av minskade badavgif-

ter, hallhyror, café- och butiksförsäljning samt färre 

skolelever på Ekehagens forntidsby. 

Kostnaderna uppgår till 31 % av budget efter april. 

Personal- och verksamhetskostnadernas förbrukning 

visar 29 % för samma period. Vissa delar av verksam-

heterna har kunnat minska kostnaderna för personal 

under nedstängningen medan andra behöver upprätt-

hålla god bemanning för att säkerställa att folkhälso-

myndighetens rekommendationer följs. 

Åtgärder för att nå balans

I prognosen fi nns mycket stora osäkerheter om hur 

situationen under året kommer att utvecklas. Om det 

visar sig att ytterligare en ny våg av Covid-19-smitta 

breder ut sig under hösten kommer det att innebär för-

sämring av den presenterade prognosen. Åtgärder som 

kunnat vidtas är anpassning av bemanningen inom de 

områden där det är möjligt.

SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Gemensam vsh -9,8 -10,6 -32,8 -32,9 -0,1

Vsh Falköping -0,0 -0,1 -0,2 -0,2 -0,0

Summa nämnden -9,8 -10,7 -33,0 -33,1 -0,1

Utfall och prognos

Nämndens resultat per april uppgår till -10,7 mnkr och 

utgör ca 33 % av årets budget. Prognos för årets utfall 

visar ett mindre underskott om 0,1 mnkr.

Liksom föregående år påverkar åtgärder för att minska 

smittspridning av Covid-19 den utåtriktade verksam-

heten genom att externa utbildningar inte bedrivits och 

tros heller inte kunna bedrivas under året. Både kostna-

der och intäkter blir därmed påverkade och bedömning 

är att ett underskott om 0,3 mnkr uppstår.

I årets investeringar ingår anskaff ning av fordon mm 

som ökar kapitalkostnaderna och innebär en ökning om 

cirka 0,3 mnkr utöver budget. Ett antal äldre fordon 

är sålda i samband med förnyelse av fordonsparken. 

Försäljningsintäkterna beräknas till 0,3 mnkr.

Prognosen för gemensam avtalad SMS-verksamhet vi-

sar ett underskott om drygt 0,2 mnkr. Falköpings andel 

uppgår till 43,4 % och övriga kommuners andel till 

56,6 %. Efter fördelning mellan Falköpings kommun 

och de övriga kommunerna inom SMS ökar driftbidra-

gen med 0,1 mnkr och Falköpings kommuns andel ger 

ett underskott 0,1 mnkr.

SOCIALNÄMNDEN

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Äldreomsorg och 
funktionsnedsättning

-208,6 -208,4 -690,2 -675,6 14,6

Individ- och famil-
jeomsorg

-61,6 -68,0 -184,9 -197,2 -12,3

Summa nämnden -270,1 -276,3 -875,1 -872,8 2,3

Utfall

På intäktssidan har nämnden ansökt om och fått 

utbetalt riktade statsbidrag. Medlen skall användas 

senast 31 december 2021 och återrapporteras i början 

av 2022. I den mån medlen inte används eller använts 

i annat syfte än villkoren anger, ska de återbetalas. De 

satsningar som planeras med dessa medel är därför av 

tillfällig karaktär, eftersom medlen till större del inte är 

permanenta. Prognosen innehåller också statlig ersätt-

ning för sjuklönekostnader till och med april.

På kostnadssidan märks fortsatta eff ekter av covid-19. 

Exempelvis redovisar särskilda boenden för äldre 

extra kostnader för bemanning kopplat till covid-19. 

En beräkning hittills uppgår till drygt 5 600 timmar, 

motsvarande cirka  1,3 mnkr. 

Kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial har stigit, 

delvis på grund av större åtgång, men också till följd 

av att leverantörernas priser ökat markant. Exempelvis 
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har priset för handskar ökat med 94 % sedan pandemin 

startade. 

Kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger budgeten 

med 4 mnkr, vilket också kommer att bli resultatet vid 

årets slut, då verksamheten övergår till KAN.

Utfallet per april för interna hyror avviker från nu 

gällande budget. Anledningen är att en ny riktlinje för 

beräkning av internhyror har använts och bokförts, 

men budgetmässigt har förändringen inte gjorts ännu. I 

prognosen har dock antagits att avvikelsen ska bli noll. 

Prognos

Prognosen för förvaltningsövergripande verksamheter 

visar ett överskott mot budget, till största delen hän-

förligt till statliga ersättningar för Covid-19 om totalt 8 

mkr. Därtill kommer lägre personalkostnader på grund 

av vakanser och tjänstledigheter samt en liten reserv 

för oförutsedda kostnader.

Inom IFO är prognosen för kostnader för placeringar 

av barn och unga att budgeten inte kommer att hållas, 

ett stort underskott förväntas. Under årets första tertial 

har kostnaderna för placeringar ökat jämfört med 

samma period föregående år. Flera placeringar med 

höga dygnskostnader har varit nödvändiga att genom-

föra, vilket har inneburit att kostnaderna har skjutit i 

höjden. Även antalet konsultentstödda familjehem har 

ökat på grund av att det varit svårt att rekrytera egna 

familjehem. I prognosen fi nns ingen höjd tagen för 

placeringar som inte är kända. 

Sammantaget lämnar socialnämnden en prognos på ett 

litet överskott, men prognosen innehåller fl era osäker-

hetsfaktorer då bara fyra månader av året har gått. De 

största osäkerhetsfaktorerna är pandemins påverkan 

på personalkostnader och placerings-kostnader inom 

IFO:s verksamhet.

Åtgärder för att nå balans
Separat handlingsplan gällande IFO:s underskott redo-

visas i separat bilaga  - Handlingsplan för verksamhet 

Myndighet och Hälso- och sjukvård, (f.d. Individ- och 

Familjeomsorgen), tertial 1, 2021.

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAT 
SAMT RENHÅLLNINGEN

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Park/Gata -20,9 -25,0 -65,5 -65,7 -0,2

Kost -30,5 -30,3 -96,8 -93,8 3,0

Fastighet -7,1 -9,2 -17-9 -22,2 -4,3

Städ -0,6 -0,3 -1,4 -1,4 0,0

Övrigt -1,9 -2,1 -10,4 -7,3 3,1

Summa nämnden -61,0 -66,8 -192,0 -190,4 1,6

Utfall

Nämndens resultat den 30 april är -66,8 mnkr vilket är 

34,8 % av budgeten. 

Livsmedelsavtalen ger idag bra priser i förhållande till 

omgivande kommuner med andra avtal. Under årets 

fyra första månader har avdelningen serverat 50 000 

portioner färre än under samma period ifjol. 

Pandemin fortsätter påverka städavdelningen. Gym-

nasieskolan har inledningsvis fortsatt haft studier på 

distans, dagverksamheter har varit stängda, idrottsan-

läggningar har i stort varit stängda samt att vissa kon-

torsarbetsplatser i stor utsträckning haft distansarbete. 

Det har inneburit att städavdelningens personalstyrka 

anpassats bland annat genom att göra omfl yttningar 

för att hushålla med de ekonomiska resurserna  under 

de perioder när vissa verksamheter har stängt ner helt 

eller delvis.

Rivningskostnaden för Stenstorpsskolan beräknas till 

drygt 6 mnkr och är inte budgeterad. 

Efter 1 april 2021 omorganiseras driften av friluftsom-

rådet Mösseberg till Kultur och Fritid vilket innebär att 

både personal och budget fl yttas dit (5,1 mnkr).

Sluttäckning av deponier genom att täta och sluttäcka 

de gamla deponiområdena pågår på tre platser, Falevi, 

Stenstorp och Floby. Första tertialet har mindre jobb 

med lakvatten samt dränering och färdigställande av 

slänter utförts.  1,8 mnkr har använts hittills under 

2021 och ytterligare 3 mnkr prognosticeras under 

resterande året.
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Prognos

Prognosen för 2021 visar på ett överskott med 1,6 

mnkr för de skattefi nansierade delarna. Överskottet be-

ror delvis på överkompensation vid budgetfördelning 

av löner och kapitalkostnader. 

Rivningskostnaden för Stenstorpsskolan, ca 6 mnkr är 

inte budgeterad men ingår i prognosen. 

Livsmedelsavtalen ger idag bra priser i förhållande till 

omgivande kommuner med andra avtal. Under årets 

fyra första månader har avdelningen serverat 50 000 

portioner färre än under samma period förra året vilket 

också bidrar till möjligheten att hålla budget. 

Hyresrabatter för externa hyresgäster, på grund av 

Covid 19 kommer också att påverka utfallet. 

Bidrag för ersättning av sjuklönekostnader januari-juni 

bidrar till den positiva prognosen. 

Sänkningen av internräntan genererar lägre hyreskost-

nader för kostavdelningen med 0,8 mnkr. 

TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAT
Vatten och avlopp

UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Vatten och avlopp -2,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Summa nämnden -2,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Utfall

En ökad renoveringstakt av ledningsnät och VA-an-

läggningar innebär ökade kapitalkostnader, detta möts 

dock av en sänkt internränta från 2% till 1,25 % vilket 

påverkar utfallet så att kapitalkostnaderna inte ökar 

jämfört med tidigare år.

Prognos

Prognosen är att budget håller.

Biogas
UTFALL
2020-04

UTFALL 
2021-04

BUDGET 
2021

PROGN
2021

AVVIK
2021

Biogas 0,6 -1,8 0,0 -4,7 -4,7

Summa nämnden 0,6 -1,8 0,0 -4,7 -4,7

Utfall

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 

har varit god under första tertialet dock med lägre 

behandlingsavgifter vilket minskar intäkterna mot 

föregående år. 

Den nya rötkammaren har tagits i drift under början av 

året vilket gör att kapitalkostnaderna ökar.

Prognos

Tillgången till rötbart matavfall för resten av året är 

begränsad och behandlingspriserna på historiskt låga 

nivåer. Sammantaget befaras ett stort underskott, - 4,7 

mnkr,  under året då inte mer material med bättre be-

handlingspriser kan avtalas.

Åtgärder för att nå balans
Biogasen har rejält minskade intäkter och är under 

utredning. Befarat underskott är inte fi nansierat utan 

kommer att belasta kommunens resultat. 

CENTRALA POSTER

Utfall och prognos

Löneökningar budgeteras i ett första skede centralt för 

att senare fördelas ut till verksamheterna. I bokslut 

2020 bar fi nansverksamheten en kostnad för löneök-

ning 2020 som ännu inte var utbetald. Detta innebär att 

fi nansen har en motsvarande intäkt i år som prognosti-

seras användas i sin helhelhet genom att budgetmedel 

fördelas ut till nämnderna för att täcka årets löneök-

ningar.

Pensioner och lönebikostnader förväntas överstiga 

budget med 4 mnkr till följd av nytt livslängdsantagan-

de när det gäller pensionsskuldens beräkning. Lägre ar-

betsgivaravgifter för unga innebär att underskottet inte 

blir fullt så stort som de ökade pensionskostnaderna.

Strategiska utvecklingsmedel, tillfällig budgetpott för 

oförutsett samt medel för att motverka ensamhet och 

isolering för äldre visar i delårsbokslutet ett noll-utfall 

men medlen förväntas användas i sin helhet under 

perioden fram till årsskiftet.
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Investeringsredovisning

NÄMND (TKR)
UTFALL
2020-04

UTFALL
2021-04

BUDGET
2021

PROGNOS 
20201

PROGNOS-
AVVIKELSE 2021

SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Barn- och utbildningsnämnden -1 673 -1 848 -9 100 -7 300 1 800

Byggnadsnämnden 0 0 0 0 0

Kommunstyrelsen -19 548 -6 378 -45 300 -34 000 11 300

Kompetens- och arbetslivsnämnden -106 30 -700 -700 0

Kultur- och fritidsnämnden -194 -123 -1 588 -1 588 0

Samhällsskydd mellersta Skaraborg -51 -5 773 -2 200 -6 667 -4 467

Socialnämnden -146 -369 -4 100 -3 919 181

Tekniska nämnden -96 935 -41 724 -309 612 -231 900 77 712

Kommunrevisionen 0 0 0 0 0

Valnämnden 0 0 0 0 0

Överförmyndare 0 0 0 0 0

Summa skattefinansierad verksamhet -118 653 -56 186 -372 600 -286 074 86 526

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -3 920 -9 895 -39 100 -39 600 -500

Biogas -98 -2 506 0 -3 000 -3 000

Summa taxefinansierad verksamhet -4 018 -12 401 -39 100 -42 600 -3 500

TOTAL -122 671 -68 587 -411 700

BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Nämnden förväntas hålla sin investeringsbudget 2021. 

Nämnden överskred sin investeringsbudget med 1,8 

mnkr 2020. Detta pga att kostnader för tillbyggnaden 

av Vindängens skola som skulle belastat 2021 istället 

belastade 2020. Nämnden har därför begärt en ombud-

getering om av de -1,8 mnkr till 2021 men det är ännu 

inte beslutat, vilket är anledningen till att prognosen är 

lägre än den budget som nämnden i nuläget har

KOMMUNSTYRELSEN

Kommunövergripande IT-investeringar: Försiktig start 

på årets IT-investeringar, prognos vid årets slut enligt 

plan.

Ekonomisystem: Inget utfall de fyra första månaderna. 

Prognos pekar mot att investeringen inte sker under 

2021. Processen är något försenat. Kommer troligen 

behöva ombudgeteras.

Laddinfrastruktur: Under april och maj månad 2021 

installeras publika laddningsstationer på tre platser i 

Falköpings tätort. Det fi nns två laddningsmöjligheter 

vid varje laddningsstation. Dessa laddningsstationer 

kommer bli redo att tas i bruk under andra kvartalet 

2021.

Specifi cering för investeringar avseende mark- och 

exploatering redovisas under fl eråriga investeringar 

nedan.

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN

Under årets första fyra månader har inga investeringar 

gjorts. Förvaltningen har planerat inköp under året 

enligt budget. Datorer är beställda för att kunna byta ut 

personalens bärbara datorer enligt plan. Även datorer 

som används vid undervisning kommer att bytas ut 

enligt plan

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Hittills gjorda investeringar avser inköp till nytt verk-

samhetssystem och innebandysarg.

Fullmäktige har överfört budget om 688 tkr från sam-

hällsbyggnadsförvaltningen kopplat till enheten Platå. 

Ännu har inga inköp gjorts till den verksamheten.

Plan fi nns för inköp under resten av året i nivå med 

budget.

SAMHÄLLSSKYDD MELLERSTA SKARABORG

Nämndens investeringsanslag för året uppgår till 2,2 
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mnkr. En begäran om att få ombudgetera överskot-

tet om 4,5 mnkr från 2020 års investeringsmedel har 

lämnats till kommunstyrelsen. Ärendet är på väg till 

fullmäktige för beslut.

Genomförda anskaff ningar under perioden omfattar 

bland annat förnyelse av fordonsparken. Hävare och 

ledningsfordon till brandstationen i Falköping leve-

rerades i januari och ett mindre terrängfordon under 

våren. 

Påbyggnad till lastväxlare i form av kemräddnings-

skåp håller på att färdigställas.

Till tredje etappens utbyte av rökskyddsutrustning är 

merparten av inköpen gjorda. Utrustningen är placerad 

på brandstationen i Skara och beräknas att tas i bruk 

efter sommaren.

SOCIALNÄMNDEN

Hittills i år har investeringarna omfattat dörrlarm på 

äldreboende och inköp av sängar till hjälpmedelsenhe-

ten.

Planerade investeringar avser s.k. hotellås på ett par 

äldreboenden och inköp av en transportbuss inom dag-

lig verksamhet för funktionsnedsättning.

TEKNISKA NÄMNDEN

När denna rapport skrivs har ännu inte beslut om 

ombudgetering av föregående års investeringsmedel 

tagits.

Park/gata

Reinvesteringar och löpande investeringar för park/

gata följer den fastställda utvecklingen och ser ut att 

rymmas inom budget för 2021. Många av investerings-

objekten som utförs i egen regi har varit inaktiva under 

stora delar första tertialen av året. Detta då vintern 

varit lång och det ofta är ineff ektivt att genomföra 

anläggningsarbeten på vintern. 

Fastighet

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 18,9 

mnkr. Reinvesteringar är större underhållsåtgärder på 

våra fastigheter. Exempel på åtgärder som utförs under 

2021 är renovering av bastu och duschrum på Odenba-

det, hissbyten, reparation yttertak, renovering papptak, 

byte ventilationsaggregat, fasadrenoveringar på fl era 

fastigheter. 

Exempel på löpande investeringar är komplettering av 

utebelysning vid skolor och förskolor, upprustning av 

utemiljön vid skolor.

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga förvalt-

ningar, exempel på lokalförändringar är åtgärder som 

”hyresgästen” vill ha utfört som inte är ett underhåll.

VA-kollektivet taxefi nansierat

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 

och reliningar fortgår enligt fl erårsplan. 

Under hela 2021 har arbetet med renoveringar av 

ledningar i Kättilstorp fortsatt för att under året kunna 

slutföras. Nybyggnad av pumpstation på överförings-

ledningen via Vartofta har påbörjats för att kunna 

pumpa spillvattnet från Kättilstorp till Falköping och 

lägga ner det gamla reningsverket. 
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Fastighet skolor -7,9 -474,7 -146,1 -473,2 1,5

Platåskolan - Fastighet -5,3 -338,0 -48,1 -338,0 0,0

Vindängen -2,4 -100,0 -97,1 -98,5 1,5

Mössebergsskolan ventilation 0,0 -4,7 -0,1 -4,7 0,0

Odensbergsskolan - förskola/kök -0,2 -32,0 -0,8 -32,0 0,0

Markanläggning moduler Odensberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastighet vård och omsorg -26,6 -137,0 -62,3 -134,0 3,0

Frökindsgården, ombyggnad -0,6 -23,1 -1,0 -23,1 0,0

Nytt korttidsboende -0,1 -28,7 -0,4 -28,7 0,0

Fridhem 0,0 -4,2 -4,1 -4,2 0,0

Ranliden, ombyggnad till kontor -25,8 -81,0 -56,8 -78,0 3,0

Fastighet Övrigt -0,8 -13,6 -2,1 -13,6 0,0

Ventilation Stadshuset -0,1 -5,0 -0,3 -5,0 0,0

Stenstorps vårdcentral -0,1 -4,0 -0,3 -4,0 0,0

Reservkraft Floby 0,0 -1,0 -0,9 -1,0 0,0

Ishallen 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -0,5 -1,3 -0,5 -1,3 0,0

Näridrottsplatser (sista året) 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -0,1 -1,3 -0,1 -1,3 0,0

ParkGata -0,5 -64,2 -10,1 -64,2 0,0

Platåskolan - Gata 0,0 -23,0 0,0 -23,0 0,0

Plantisparken -0,5 -11,7 -7,0 -11,7 0,0

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0,0 -4,5 -2,4 -4,5 0,0

Utveckling stadskärna 0,0 -25,0 -0,7 -25,0 0,0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -35,8 -689,5 -220,6 -685,0 4,5

Fleråriga investeringar

TEKNISKA NÄMNDEN - SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft 

Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast ströfak-

turor och redovisas därför inte med text.

 

Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i 

nedanstående text.

Platåskolan – fastighet

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 

har utförts. Projektering har utförts. Detaljplan och 

bygglov är överklagats. Byggnationen beräknas påbör-

jas våren 2021 och beräknas färdigställas sommaren 

2023.

Mössebergsskolans ventilation

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att utföras 

under 2021.

Odensbergsskolan 

Förhyrning av modulskola, skolan beräknas vara klar 

under 2021.

Projektering av om- och tillbyggnad av förskolebygg-

nad och kök utförs under året, byggnationen beräknas 

utföras under 2022.

Frökindsgården

Ombyggnad. Projektdirektiv, förstudie, projektering 

har utförts. Byggnationen beräknas på börjas hösten 

2021 och vara färdigställd hösten 2022.

Nytt korttidsboende

Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter pla-



EKONOMISK REDOVISNING

50   |   FALKÖPINGS KOMMUN   |   DELÅRSRAPPORT 2021-04-30

neras att fortsätta med projektering. Detaljplanen be-

räknas vara klar hösten 2021. Byggnationen beräknas 

påbörjas under 2021 och vara färdigställd under 2022.

Ombyggnad Ranliden

Upphandling av entreprenör (Partneringentreprenad) 

har utförts. Projektering har utförts. Byggnationen 

påbörjades våren 2020 och beräknas att färdigställas 

hösten 2021.

Ekehagen Järnåldersgården

Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021.

Stenstorps Vårdcentral

Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av hyresgästen 

Närhälsan. Ombyggnaden kommer att utföras under 

2021.

FEP – Falköpings energisparprojekt

Floby bad och Stenstorps bad, färdigställande av 

värmepumpinstallation kompletterad med solcellsan-

läggning. 

 

Under 2021 kommer att utföras förstudier på:

• Stadshusets ombyggnad.

• Centralskolan, ombyggnad till F-6 –skola. 

• Kyrkerörsskolan, ombyggnad till F-6 – skola.

• Dotorpsskolan, ombyggnad till F-6 – skola.

• Lokaler för fastighetsskötare i Stenstorp.

• Renovering Ishallen.

Projektdirektiv kommer att utföras på:

Idrottsplatsyta för Platåskolan, Åttagårdsskolan, Vart-

oftaskolan och Elvagården inklusive kök, Gudhems-

skolan inklusive kök, gruppboende LSS, sprinkler i 

boenden, Odenbadet, biblioteksfi lial Floby.

Platåskolan – gata

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av det 

stora projektet för Platåskolan och kan först påbörjas 

när detaljplanen har vunnit laga kraft. Planen just nu 

är att arbetena ska kunna påbörjas  våren 2021 men 

kan komma att skjutas framåt pga. av överklagande av 

detaljplan.

Elljusspår Vartofta

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas kvarstår 

spåret i Vartofta samt en del arbeten runt start och mål-

gång. Tyvärr kan inte arbetet med att färdigställa spåret 

i Vartofta påbörjas förrän marktillgång kan säkras från 

fastighetsägarna. Arbetet med detta leds av kultur- och 

fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig inom 

avsatt budget.

Plantisparken upprustning

Plantisprojektet har bland annat under vintern genom-

fört eff ektbelysning av Amfi teatern. Under våren har 

styrgruppen beslutat att projektet ska avslutas efter de 

sista åtgärderna som sker under 2021 gällande belys-

ning och viss möblering i parken. Det fi nns 2,7 mkr i 

kvarvarande budget för 2021 vilket förväntas tillräck-

ligt för kvarstående arbeten.

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora torget 

Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att 

arkitekttävlingen har annonserats under första delen 

2021. Utvärderingen av arkitekttävlingen kommer att 

vara klar i maj 2021 och därefter ska omfattningen och 

etappindelning av projektet beslutas för verkställandet.

Exploatering B5 Vilhelmsro

Kvarstående i detta projekt är iordningställning av ytor 

efter att fastighetsägare har etablerat sig i området. 

Detta arbete har påbörjats och kommer fortsätta under 

våren 2021 men kostnaderna läggs under mark och 

exploateringsavdelningen. 
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TEKNISKA NÄMNDEN - TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Vatten och avlopp -1,6 -53,0 -27,4 -53,5 -0,5

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -1,6 -32,0 -24,3 -32,5 -0,5

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -0,1 -4,0 -0,1 -4,0 0,0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 0,0 -17,0 -3,1 -17,0 0,0

Biogas -2,5 -21,3 -28,6 -29,2 -7,9

Ny rötkammare -2,5 -29,7 -37,0 -37,6 -7,9

Bidrag rötkammare 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0

Avfall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMMA TAXEFINANSIERAT -4,1 -74,3 -56,0 -82,7 -8,4

VA

Ombyggnad avlopp Kättilstorp 

Förnyelsearbetena på Trädgårdsgatan är klart till två 

tredjedelar. Spillvattenledningen från Kättilstorp till 

Vartofta ansluts via ny pumpstation i Vartofta under 

2021. Projektet verkställer detaljplanen för industri-

utbyggnation och fortsatt expansion av samhällets 

träindustri.

Utökning verksamhetsområde Kättilstorp

Verkställande av detaljplan och utökande av verksam-

hetsområde för Ryttarevägens förlängning har inleds 

och beräknas vara klar till sommaren 2021.

Matarvattenledning Danska vägen

För att trygga dricksvattenförsörjningen till reser-

voarerna efter Skaraborgs Vattens fl ytt av matarvat-

tenledningar samt BS-mekaniskas nya detaljplan för 

fortsatt utbyggnad behövdes en ny matarvattenledning 

i Danska vägen. Etapp 1 budgeterades till 3,0 mnkr 

och färdigställdes för 2,2 mnkr. Etapp 2 planeras att 

utföras 2022.

BIOGAS

Ny rötkammare

Projekt ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkammare” har 

slutbesiktigats och tagits i drift under början av året. 

Slutbetalning sker under maj månad efter åtgärdande 

av besiktningsanmärkningar. Projekten har överskridit 

projektbudgeten med -7,9 mnkr av anledningar som 

kommer att redovisas i projektredovisningen.
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KOMMUNSTYRELSEN - MARK OCH EXPLOATERING

INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE -1,6 -96,2 -51,0 -95,8 -0,4

Marjarp etapp 1-3 -1,6 -51,4 -44,2 -48,9 -2,5

Gata 1,4 -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

VA -1,4 -12,5 -12,5 -12,5 0,0

Övrigt Marjarp Belysning -1,6 0,0

Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg 0,0 -5,6 -5,5 -5,6 0,0

Två nya terminalspår 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Gata 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård 0,0 -28,5 5,3 -28,5 0,0

Gata 0,0 -28,5 5,3 -28,5 0,0

Statliga bidrag

FÅRABERGET -2,7 -137,5 -43,2 -134,1 -3,4

Fåraberget etapp 2A radhus 0,0 -43,2 -40,3 -39,8 -3,4

Gata 0,0 -11,2 -9,6 -11,2 0,0

VA 0,0 -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

Övrigt 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -2,7 -19,7 -2,9 -19,7 0,0

Gata -0,7 -12,3 -0,7 -12,3 0,0

VA -1,9 -7,1 -1,9 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator 0,0 -11,4 0,0 -11,4 0,0

Gata 0,0 -11,1 0,0 -11,1 0,0

VA 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

Förlängning Nordmannagatan 0,0 -25,5 0,0 -25,5 0,0

Gata 0,0 -18,4 0,0 -18,4 0,0

VA 0,0 -7,1 0,0 -7,1 0,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Österängsg. gata, rondell, grönområde 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

Gata 0,0 -10,7 0,0 -10,7 0,0

VA 0,0 -11,3 0,0 -11,3 0,0

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata, Fårabergsgatan 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

Gata 0,0 -13,3 0,0 -13,3 0,0

VA 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

ÖVRIGT -2,0 -94,7 -25,7 -96,6 1,9

Alvared 4:164 Månasgårdsgatan -0,1 -0,7 -0,4 -0,7 0,0

Gata -0,1 -0,4 -0,1 -0,4 0,0

VA 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Iordningsställande av parkering del av Kv Byggmästaren 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Gata 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0
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INVESTERINGSPLAN (mnkr) 
UTFALL
2021-04

PROJEKT-
KALKYL

ACK UTFALL, 
ALLA ÅR

PROGNOS 
PROJEKT

AVVIKELSE 
PROJEKT

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt iordningställande

av pendelparkering -1,8 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -1,8 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Iordningställande Vintervägen i Stenstorp 0,0 -5,9 0,0 -5,9 0,0

Gata 0,0 -3,7 0,0 -3,7 0,0

VA 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0

Övrigt 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Megaliten etapp 1 -0,4 -19,7 -13,8 -21,7 2,0

Gata -0,4 -15,1 -9,4 -17,0 1,9

VA 0,0 -4,6 -4,4 -4,7 0,1

Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Megaliten etapp 2 0,0 -29,3 0,0 -29,3 0,0

Gata 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

VA 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0

Övrigt 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde 0,0 -6,9 -5,9 -6,8 -0,1

Gata 0,0 -6,9 -5,9 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 0,0 -2,5 -2,3 -2,5 0,0

Gata 0,0 -2,5 -2,3 -2,5 0,0

Övriga exploateringar 0,5 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA -6,3 -328,4 -119,9 -326,5 -1,9

Mark- och exploateringsinvesteringar budgetram för år 

2021 är -40,4 mnkr. I denna rapport är inga ombudge-

teringar med.

Utfall januari-april -6,3 mnkr. Nedan följer en kortare 

sammanfattning av respektive fl erårigt investerings-

projekt.

MARJARP LOGISTIKOMRÅDE

Enligt  § 54 Kommunstyrelsens beslut daterat 2020-

02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps logis-

tikområde” om en fi nansiering av -1,5 mnkr har utfall 

hamnat i år. Syftet med detta beslut och fi nansiering 

var att förbättra arbetsmiljön på anläggningen. Upp-

följning av två nya terminalspår och Överlämningsban-

gård Marjarp kommer i augusti. 

FÅRABERGET

Fåraberget etapp 2B bostadsområde fortskrider enligt 

plan.

ÖVRIGT

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt i iordningstäl-

lande av pendelparkering. Under våren pågår projektet 

med parkeringen som beräknas färdigställas under 

2021.

På Krokrotps Handelsområde (Megaliten etapp 1) 

är det vissa åtgärder som återstår efter att den sista 

tomten byggs. Projektet har fortsatt med att infarter, 

gräs- och trädplantering samt rondellutsmyckning har 

utförts.
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Sammanfattning och analys

Falköpings kommun genomför tertialvisa uppföljning-

ar, vilket innebär att en uppföljning av kommunens re-

sultat mot budget görs var fjärde månad, den 30 april, 

den 31 augusti och den 31 december. Uppföljningarna 

för augusti och december är lagstadgade och revideras 

av kommunens externa revisorer. I de uppföljningarna 

görs även mer utförliga uppföljningar mot uppsatta 

mål.

 

Falköpings kommuns delårsrapport per april 2021 

visar ett positivt resultat på 50,1 mnkr, exklusive för-

ändring semesterlöneskuld. Föregående år var motsva-

rande resultat 31,4 mnkr. Helårsprognosen totalt för 

kommunen visar ett resultat på 65,0 mnkr, föregående 

år var prognosen 10,0 mnkr. Det är alltså betydligt hö-

gre resultat än föregående år. Det råder dock fortfaran-

de mycket stor osäkerhet i med anledning av pandemin 

och den ekonomiska utvecklingen. Flerårsplanen och 

budgeten för 2021 byggdes på SKR´s prognos från 

oktober 2020 av förväntade skatteintäkter och gene-

rella statsbidrag.  Nu i delårsrapporten april 2021 har 

vi lagt in SKR´s prognos från 29 april 2021. Samman-

taget skatter och generella statsbidrag beräknas nu till 

31,2 mnkr högre än vad vi har budget.  Det bör dock 

poängteras att det är prognoser. Nästa prognos från 

SKR kommer 26 augusti. 

 

Nämndernas prognoser visar underskott på 10,1 mil-

joner (föregående år - 29,8 mnkr) jämfört med budget. 

Fyra nämnder prognosticerar underskott, Barn- och 

utbildningsnämnden - 9,0 mnkr, Kultur och Fritid - 3,8 

mnkr, Kommunstyrelsen -1,1 samt Samhällsskydd 

mellersta Skaraborg -0,1 mnkr. Socialnämnden och 

Tekniska nämnden prognosticerar överskott på 2,3 

respektive 1,6 mnkr. Avvikelserna beskrivs i respektive 

nämnds delårsrapport samt kortfattat i denna kommun-

totala delårsrapport. 

Det som kan nämnas generellt kan nämnas är att staten 

fortsatt ersätta arbetsgivare för ökade sjuklönekost-

nader pga pandemin samt avvikelser mot budget vad 

gäller internhyror. Här kommer vi göra en analys och 

genomgång för att se om vi behöver göra någon bud-

getjustering under året.

Biogasanläggningen prognosticerar ett underskott på 

-4,7 mnkr för 2021.

De centrala posterna visar ett underskott på – 6,4 mnkr 

jämfört med budget vilket till största delen är hänför-

ligt till högre pensionskostnader pga att livslängsanta-

gandet förändrats.

  

Finansiella och övriga poster, exkl skatter och bidrag, 

visar ett överskott på 10,1 mnkr. Största avvikelsen 

fi nns här under fi nansiella kostnader och avser lägre 

räntekostnader pga av att kommunen löste in två 

ränteswappar under 2020 och som nu genererar lägre 

räntekostnader.

Falköpings kommuns fi nansiella mål utgår ifrån 

kommunlagen, om god ekonomisk hushållning, samt 

utifrån kommunens egna dokument ”Riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjäm-

ningsreserv". Det innebär att det fi nansiella resultatet 

ska uppgå till det högsta av följande resultatkrav.

Resultatet ska över tid uppgå till minst 2 % av skatter 

och statsbidrag. Över tid avser en tioårsperiod. För pe-

rioden  2021-2023 skall dock resultatet årligen uppgå 

till minst 45 mnkr.

 

Kommunens lån får högst uppgå till 1 700 mnkr vid 

utgången av perioden 2021-2023. 

Från 2024 får kommunens investeringar årligen högst 

uppgå till summan av avskrivningar och resultat, dvs 

låneskulden skall inte öka.  

Dokument ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

och hantering av resultatutjämningsreserv" kommer att 

justeras under året så att det överensstämmer med av 

kommunfullmäktige antagna fi nansiella mål.

God ekonomisk hushållning innebär att Falköpings 

kommun skall ha ett resultat för 2021 på 45,0 mnkr 

vilket också är beslutat budgeterat resultat för 2021. 

I den nu framlagda delårsrapporten visar prognosen 

ett resultat om 65,0 mnkr dvs en positiv avvikelse 

med 20,0 mnkr från budget. Kommunens lån får högst 

uppgå till 1 700 mnkr vid utgången av perioden 2021-

2023. Prognosen är att låneskulden kommer att uppgå 

till 1 188 mnkr vid utgången av 2021. De fi nansiella 

målen för god ekonomisk hushållning för 2021 ser 

därför ut att uppfyllas för 2021. 

Viktigt vid analysen är dock att det är ”tidigt på året” 
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varför prognosera är osäkra Vidare bör vi analyser 

resultatet ifrån att kommunens skatteintäkter höjts med 

ca 16 mnkr pga den skattehöjning (35 öre, från 21,60 

till 21,95 kr) som gjordes inför 2020. En stor del av 

grunden till den beslutade höjningen avser en förstärk-

ning av ekonomi för att klara den ökade investerings-

takten. Eff ekten av de ökade investeringarna kommer 

successivt varför man bör se det beräknade goda re-

sultatet 2021 som att kommunen tagit höjd för ökande 

kostnader för kommande stora investeringar. 

Vi kommer få fördröjning i dessa delar inte minst pga 

Platåskolans försening. Den reviderade kostnadsutjäm-

ningen inför 2020 har också ökat kommunens intäkter. 

Dessa två faktorer samt att kommunerna i Sverige ser 

ut att vara något ”överkompenserade” av staten p.g.a. 

Corona-pandemin även 2021 är det rimligt att Falkö-

pings kommun gör ett större överskott än budgeterat 

för 2021.



  2021-06-07 

Förändringar till KS i Delårsrapport per april 2021 

Sidan 8 
”Blomman” uppdaterad, mål 4. 

Sidan 9 
En stor andel barn och unga är fortfarande fortsatt trygga och trivs i Falköping. 

Sidan 10 
Här undersökts förutsättningar för allaktivitetshus i ett antal olika områden tätorter i 
Falköping. 

I Falköping Falköpings kommun är ambitionen att skapa faktisk och upplevd trygghet 
genom relationsskapande och möten mellan människor. 

Sidan 11 
Tillägg siffra jämförelseår. 

Arbetslöshetssiffrorna för Falköpings kommun ligger på höga nivåer (9,5 %) och av de 
deltagare som blir inskrivna på kommunens arbetsmarknadsenhet (AME), uppgick 
andelen med försörjningsstöd vid årsskiftet till 57 % och i april 2021 till 46 % (55%, 2020). 

Sidan 12 
Främjandearbetet utmanas också av de effektiviseringar som måste till för att hålla 
budgeten. 

Främjandearbetet bör fortsätta att prioriteras men utmanas samtidigt av de  
effektiviseringar som måste till för att hålla budgeten. 

Sid 22 
Delat upp Skatteintäkter och gen bidrag på två rader i tabellen längst ner. 

Sid 26 
Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens handlingskraft och 
försämrar  tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2. 

Förseningen av Platåskolan riskerar att tillfälligt minska kommunens måluppfyllelse inom 
mål 2. 

Sid 27 
I takt med att invånarna åldras och skatteintäkterna ska användas för att täppa fler hål 
minskas det ekonomiska utrymmet för kultur- och fritidsnämnden. 

Det ekonomiska utrymmet minskas inom kultur-och fritidsnämnden de kommande  åren. 

Sid 28 
Lagt till förkortning: LSO (Lag om skydd mot olyckor) 
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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 
uppföljning av planerad verksamhet och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 
Delårsrapporten syftar också till att tydliggöra att 
mål och ambitioner samspelar med de resurser som 
kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 
Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 
till eventuella verksamhetsförändringar som kan 
behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har som utgångspunkt i kommunen 
som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 
till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 
Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 
till att sammanföra verksamhets- och ekonomi-
styrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin 
verksamhetsplan och budget i samband med 
kommunens gemensamma uppföljningar vid första 
tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Barn- och utbildningsnämnden utför kommunens 
uppdrag inom förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola och gymnasiesärskola enligt skolla-
gen (2010:800) samt ansvarar för den kommunala 
kulturskolan och skolskjuts med tillhörande 
riktlinjer. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Pågående skolorganisationsöversyn startade med 
förändring av förvaltningens styrning och ledning. 
Under skolchef finns fyra verksamhetschefer som 
tillsammans bildar förvaltningens ledningsgrupp. 
Organisationen styrs genom nämndens 
delegationsordning. 

Rektors ansvar styrs i skollag, förordning och 
läroplaner samt genom nämndens delegations-
ordning. Verksamhetsspecifika ledningsmöten /APT 
samt styrgruppsmöten hålls regelbundet varje månad 
och kompletteras med  övriga kollegiala nätverk och 
möten  som syftar till att driva och samordna 
utvecklingsarbetet. Det finns en genomarbetad 
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organisation för nätverkande som förfinas och 
utvecklas kontinuerligt. 

Budgetfördelning sker med hjälp av olika 
fördelningsmodeller som är beslutade av nämnden 
och nya modeller är under framtagande.  

Varje rektor ansvarar fullt ut för personal, ekonomi, 
barn/elever och kvalitet. 

Verksamhet förskola 

Förskola bedrivs och erbjuds i hela kommunen. Den 
kommunala verksamheten kompletteras med fri-
stående förskolor samt pedagogisk omsorg. Kom-
munen erbjuder även natt- och helgomsorg samt 
öppen förskola. På en av kommunens förskolor finns 
en avdelning anpassad för barn med funkt-
ionsvariationer. Efterfrågan av förskoleplatser ökar 
och nya avdelningar planeras. Riktade statsbidrag 
söks och nyttjas för att minska barngruppernas 
storlek mot rekommendationer i nationella riktlinjer. 
Tillsynsansvar över fristående förskolor har tidigare 
utövas vart annat år men tillsynsansvaret har utökats 
och kommer att fördelas och genomföras löpande 
från och med 2021. 

Verksamhet grundskola/ grundsärskola och 
fritidshem 

I ny skolorganisation blir skolorna mer likvärdiga 
och ska omfatta F-6, F-9 eller 7-9. 
Verksamhetsområdet omfattar även grundsärskola 

och särskilda undervisningsgrupper inriktning 
autism som är knutna till två grundskolor i 
centralorten. Fritidshem erbjuds på samtliga skolor 
med elever i tidigare år. I centralorten finns en 
fristående grundskola med tillhörande fritidshem 
som omfattar ca 100 elever.  

Verksamhet gymnasieskola/gymnasiesärskola 

De nationella programmen på gymnasieskolan hål-
ler en, förhållandevis, jämn volym. Elevökningen 
har tidigare främst skett på IM-programmet och då 
särskilt på inriktning IM-språk. Höstterminen 2020 
syntes dock en minskning, både på nationella pro-
gram och introduktionsprogrammen. Kommunen 
erbjuder 12 nationella program samt riksidrottsgym-
nasium (RIG), volleyboll. Inom verksamhetsområ-
det finns även gymnasiesärskola. 

Kommunens musikskola hör till verksamhetsområ-
det from höstterminen 2020. Från och med 2021 är 
musikskolan omvandlad till kulturskola. 

Verksamhet specialpedagogiskt centrum (SPC) 

Samordning av tvärprofessionella insatser för fler-
språkighet samt barn- och elevhälsa finns från 2018 
samlat under verksamhet SPC. Inom verksamhetens 
uppdrag finns även två särskilda undervisnings-
grupper. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Föregående omvärldsanalys håller i stora drag 
fortfarande, men den pågående pandemin och dess 
konsekvenser kommer att påverka nämndens 
prioriteringar under lång tid framöver. Vissa 
arbetsuppgifter och uppdrag kommer att prioriteras 
och kräva mer tidsutrymme medan andra måste 
prioriteras ner eller helt upphöra för en tid. 
Distansundervisningen, särskilt på gymnasieskolan, 
har lämnat ”undervisningsskulder”, efter sig och fler 
elever behöver stöd för att nå slutbetyg och examen. 
Undervisningen inom alla skolformer har påverkats 
och tvingat fram nya former på gott och ont. 

Förvaltningen har stärkt uppföljningsarbetet och 
efterfrågar vilka effekter som syns i verksamheten 
till följd av pandemin. Pandemins påverkan har 
följts både avseende närvaro, sjukfrånvaro, ekonomi 
och verksamhet. Det har efterfrågats underlag som 
kan underlätta analysarbetet framöver, inte minst för 
att fånga upp även de positiva effekter rådande 
situation medfört. Behov av det kompensatoriska 
uppdraget har synliggjorts inom förvaltningens 
uppföljnings och utvecklingsarbete.  
Kompetensförsörjningen har länge varit en utmaning 
och kanske delar av den förändras och underlättas 
genom den snabba utveckling i digitaliseringen som 
pandemin, delvis, tvingat fram. Samtidigt tyder all 
forskning och uppföljning på att lärarbristen 
kommer att öka under de närmaste 15 åren. 

Distansarbete kan nyttjas och både effektivisera och 
förbättra delar av verksamheten framöver men det 
kräver att vi själva äger planeringen för det.   

Ökad arbetslöshet och känsla av otrygghet påverkar 
även barn och ungdomar. Att ingjuta mod och 
framtidstro kommer bli än viktigare framöver.   

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 
PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Att möta de komplexa frågorna kring hållbar 
utveckling kräver helhetssyn. Det vill säga att inse 
att det är flera olika, och inte tydligt 
sammankopplade, kunskapsområden som berörs och 
att det därför behövs samverkan och samspel för att 
kunna hantera dem. Att det inte finns en sanning 

eller synsätt att luta sig emot utan att det finns flera 
möjliga lösningar och vägar framåt. Komplexitet kan 
inte fångas i några få begrepp, eller lösas med de 
metoder vi hittills använt utan bygger istället på ett 
förändrat förhållningssätt och skapandet av nya 
samarbets-konstellationer.  

Det är ur mångfalden och dialogen som de 
gemensamma visionerna om morgondagen och 
framtiden kan formas. Denna nödvändiga helhetssyn 
är avgörande för att kunna beskriva och analysera 
mönster lokalt i Falköping, regionalt i Skaraborg och 
Västsverige samt globalt för att uppnå en balans 
mellan människa, samhälle och natur.  

Genom att i ett tidigt skede identifiera komplexa 

trender kan Falköpings kommun skaffa sig en 
proaktiv möjlighet att möta såväl som att bemöta 
skeenden. För att säkra framförhållning och 
långsiktighet har förvaltningens ledningsgrupp 
påbörjat ett arbete för att ta fram en långsiktig 
utvecklingsplan inom tre prioriterade områden: styr-
ning och ledning, kompensatorisk utbildning och 
kompetensförsörjning. Planen är tänkt att 
komplettera nämndens verksamhetsplan och 
tydliggöra strategier för utveckling såväl inom 
arbets- som utvecklingsorganisation. Planen 
struktureras på så sätt att den är levande för att hela 
tiden anpassas efter ett samhälle i ständig föränd-
ring.  Planen beräknas vara klar för presentation 
innan höstterminen 2021. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den 
löpande måltexten.  

Varje nämnd har möjlighet att utifrån kommunfull-
mäktiges mål bryta ner de fyra övergripande målen 

till olika nämndspecifika delmål. Nämnderna kan 
också välja att arbeta med kommunfullmäktiges mål 
utan att bryta ner målen. Fram till 2020 har BUN 
valt att arbeta med framtagna delmål. Dessa fasas ut 
under 2021. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

För att minska segregationen har 
upptagningsområden för grundskolan i tätorten 
omorganiserats från och med förskoleklass. 
Förändringsarbetet pågår enligt plan. 

Pandemin har påverkat verksamheten inom samtliga 
skolformer, både avseende närvaro och 
undervisningens utformning. Distansundervisning 
har i omgångar genomförts, främst i gymnasieskolan 
men periodvis även i grundskolans senare år. 
Distansundervisningen påverkar undervisningens 
utformning och när pandemin drar ut på tiden ökar 
hotet av att fler undervisningsskulder uppstår. 

De riktade statsbidrag som kommunen ansöker om 
för barn- och utbildningsområdet har minskat, 
anpassats och förändrats. 

Beslutet i överdomstolen om Platåskolan kommer att 
påverka det fortsatta arbetet med skolorganisationen 
och hela organisationen berörs av beslutet. Det 
innebär att den pressade situationen för framförallt 
grundskolans trångboddhet kommer att kvarstå 
under lång tid framöver och behöver 
konsekvensbeskrivas. 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 
verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 
och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 
och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 
kommunala organisationen från 
kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av 
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 
sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 
satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 
bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 
utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

Ett socialt hållbart Falköping ska skapa 
förutsättningar för barn och elevers utveckling, 
lärande och utbildning, från första dagen i förskolan 
hela vägen till studentmössan. Det innebär för barn- 
och utbildningsnämnden ett krav på ökat fokus kring 
kompensatorisk utbildning. Samarbete, helhetssyn 
och samsyn krävs genom hela styrkedjan och inom 
hela kommunen. 

Generellt visar fortfarande uppföljningar att de flesta 
barn/elever är trygga och trivs, men i samband med 
barnkonventionsarbetet har det framkommit att fler 
barn har berättat om olika missförhållanden. Bilden 
överensstämmer med socialförvaltningens 
rapportering om fler orosanmälningar. 

Förskolor och skolor är trångbodda, vilket lättare 
leder till konflikter och kräver riktade insatser och 
flexibilitet i skolans och pedagogernas bemötande. 
Trångboddheten har under flera år påverkat 
klassrums- och skolsituationen på de flesta skolorna 
i tätorten och tillsammans med den ökade 
mångfalden i klassrummen ökar utmaningarna och 
svårigheten att nå alla elevers behov. Trängseln 
kommer att bestå eftersom beslut avseende 
Platåskolan nu skjuts framåt. 

Berörd personal arbetar med att alla barn och elever 
ska förstå och omfatta vårt samhälles demokratiska 
värderingar och för att förebygga kränkande behand-
ling och diskriminering men arbetet kan systematise-
ras ytterligare.  

Trots stora utmaningar sker ett gott och omfattande 
kompensatoriskt arbete i kommunens utbildnings-
verksamhet. Arbetet med extra anpassningar, särskilt 
stöd samt barn- och elevhälsans förebyggande ar-
bete har utvecklats och individualiserats, men behö-
ver fortsatt prioriteras och utvecklas inom nämndens 

samtliga verksamhetsområden så att det blir än mer 
främjande och förebyggande. 

Den positiva progressionen avseende måluppfyllelse 
för grundskolans elever vände 2020. Årets resultat 
hamnade en bra bit under rikssnittet som fortsatt 
förbättrats. Det innebär att klyftan mellan 
Falköpings och rikets genomsnittliga måluppfyllelse 
ökar igen. Anmärkningsvärt är att även andelen 
obehöriga elever med svensk bakgrund ökar. 
I prognoserna för våren 2021 framkommer att 
måluppfyllelsen är fortsatt låg för eleverna i de 
senare åren och att en hög andel elever riskerar att 
inte nå behörighet till gymnasiet från grundskolan. 
Vid sista prognosuppföljnigen i april månad visades 
ändå en något mer positiv bild som kan tyda på att 
föregående års resultatnedgång avseende slutbetyg 
och behörighet till gymnasiet var en 
engångshändelse. 

Elever som studerar på Ållebergsgymnasiet visar på 
en stabil måluppfyllelse avseende betygspoäng för 
elever på nationella program. Variation i såväl förut-
sättningar som progression finns dock mellan de 
olika enheterna och programmen och ännu är det för 
tidigt att se utgången för innevarande läsår. 

Under 2020/2021 har pandemin påverkat 
undervisningen på många sätt i alla skolformer. 
Andelen elever som varit frånvarande har ökat och 
distansundervisning har pågått sedan i mars 2020 för 
gymnasieskolan. Effekterna har följts upp inom 
ordinarie SKA-arbete.  

Distansarbetet har fört med sig många utmaningar 
och avsaknad av sociala kontakter men kommer 
förmodligen att påverka variationen av  
undervisningen i framtiden oavsett hälsoläget. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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En tydligare bild av måluppfyllelsen i årskurs 4 och 
5 behöver fortsatt synliggöras så att insatserna under 
dessa år inte glöms av. Ibland beskrivs dessa årskur-
ser som ”det glömda stadiet”. 

Vid analys och jämförelse med rikets resultat blir det 
tydligt att Falköping tidigare hämtat upp den ned-
gång som pågått sedan 2011 både avseende behö-
righet och meritvärde. (Skolverkets PM ”Slutbetyg i 
grundskolan våren 2019) Årets resultat viker nedåt, 
förhoppningsvis temporärt, men faktum är att förut-
sättningarna för Falköpings kommun resursmässigt 
är sämre. Det innebär, trots nedgången, en effektiv 
organisation som ger mer per satsad krona än riket i 
övrigt.  

I alla analyser framkommer tydligt att föräldrars ut-
bildningsbakgrund är avgörande för elevers utbild-
ningsresultat oavsett elevens bakgrund eller eventu-
ellt invandringsdatum. I Sverige gäller samma be-
stämmelser för betygsättning för alla elever vilket 
gör det oerhört svårt för nyinvandrade elever att nå 
måluppfyllelse på kort tid. Här har myndigheterna 
”inte hunnit ikapp verkligheten”. 

Den statliga styrningen har ökat, både i omfattning 
och frekvens, de senaste åren vilket påverkar tilliten 
i styrkedjan och ger upphov till stress på alla nivåer. 
Lärares uppdrag ifrågasätts liksom tolkningar av 
kunskapskrav och lagstyrning. Förändringar syftar 
oftast till att utveckla verksamheten men ibland syns 
istället en handlingsförlamning och upplevelse av att 
inte ”räcka till eller orka med mer”. Kanske har för-
ändringstakten i svensk utbildningspolitik varit en 
bidragande orsak till att så många med adekvat ut-
bildning flytt fältet och sökt sig till andra yrken. De 
nya kursplaner för grundskolan som skulle börjat 
gälla under 2021 skjuts fram ett läsår och gäller 
istället från 2022. Syftet är att förtydliga och 
förenkla bedömningsarbetet i förhållande till 
undervisningen.  

Effekter från föregående års satsningar 

En effekt av fortbildningsinsatserna inom samverkan 
för bästa skola är att förvaltningens ledningsgrupp 
har påbörjat ett långsiktigt utvecklingsarbete. Syftet 
är att arbeta fram en långsiktig utvecklingsplan för 
hela utbildningsorganisationen som innehåller stra-
tegier för såväl arbets- som utvecklingsorganisation-
en. Prioriterade utvecklingsområden är: 

• Styrning och ledning 

• Kompensatorisk utbildning 

• Kompetensförsörjning 

Genom olika kompetensutvecklingsinsatser och 
referensgrupper har samsyn och koppling mellan 
lärmiljöer och lärande stärkts. Att träffas, ge och ta 
samt sätta ord på en gemensam förståelse bidrar till 
samsyn. Förståelsen för lärmiljöns påverkan har ökat 
märkbart hos pedagog- och rektorsgruppen men i o 
m det nya domstolsbeslutet finns en stor risk att vi 
tappar fart och inte orkar hålla i förändringsarbetet 
på samma sätt. 

En kartläggning av insatser avseende modersmåls-
undervisning och studiehandledning har genomförts 
och kommer ligga till grund för framtida åtgärder. 
Även kuratorsorganisationen har genomlysts och en 
förändring av dess sammansättning är påbörjad.  

Det systematiska kvalitetsarbetet har stärkts och 
samarbetet med Skolverket har tydliggjort vikten av 
analys och systematik. 

Effekten av den ökade undervisningstiden i matema-
tik har ännu inte följts upp på ett tydligt sätt. 

Det går att se en ökad samsyn och likvärdighet mel-
lan både pedagogers och rektorers syn på lärmiljöer 
och hur de ska skapa förutsättningar för dem. 

 

  

Prognos 
Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden prognostiseras hålla nuvarande nivå eller utvecklas 
i något positiv riktning avseende elevers slutbetyg och behörighet under 2021. För att höja 
måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna förbättras. Nuvarande 
resurstilldelning, rekryteringsläge och påverkan av pandemin försvårar möjligheterna att vända 
utvecklingen. Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv 
progression.
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 
 

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om 
förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till ett 
attraktivare Falköping. Satsningen är en viktig 
byggsten för att Falköping fortsatt ska vara en 
attraktiv kommun även i framtiden, både att bo och 
verka i.  

Framtiden nästa - ny skolorganisation 

En ny skolorganisation håller på att ta form och 
kommunen gör stora satsningar på våra förskolor 
och skolor både på landsbygden och i tätorten. Vi 
utvecklar organisationen, bygger om och bygger 
nytt. Allt för att våra barn och unga ska få 
förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som 

möjligt och samtidigt skapa funktionella 
utbildningslokaler och attraktiva arbetsplatser för 
våra pedagoger. Platåskolan har försenats pga 
överklaganden. Detta påverkar och försenar 
byggprocesser och organisationsförändringen. 

 
I arbetet med den nya skolorganisationen har 
skolelever varit delaktiga under processens gång. De 
har framfört tankar och idéer om hur vi skapar bra 
lärmiljöer, både för skolbyggnader och dess 
utemiljöer.  Falköpings kommun ska upplevas som 
en kommun som driver och ligger i framkant 
avseende skolutveckling.  Arbetssökande ska känna 
att jobbet de längtar till finns i Falköping. 

 

Kartan visar var vi just nu bygger om, bygger ut eller bygger nytt, samt kommande projekt för förskole- och grundskoleverksamheten i 
Falköpings kommun. Tecknen betyder: Kugghjul= Planerade projekt, Penna=Projektarbete pågår, Kugghjul med hjälm=Byggnation pågår, 
Bock=Byggprojekt färdigt. (Uppdaterad i nov 2020)

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Barn- och utbildningsnämnden är tillsynsmyndighet 
för fristående förskolor och fristående friliggande 
fritidshem. Nämnden har ett väl upparbetat 

samarbete med dessa fristående huvudmän och 
bidrar till en ökad mångfald av val föräldrar i 
Falköping kan göra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prognos 
Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens handlingskraft och försämrar 
tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 
 

Kommunens tydliga viljeinriktning genom beslut om 
förändrad skolorganisation bidrar i hög grad till för-
utsättningarna för ett näringsliv som utvecklas. 
Satsningen berör en bred målgrupp bestående av 
barn, elever, vårdnadshavare, medarbetare och nä-
ringsliv. Samsyn avseende lokaler, lärmiljöer och 
förhållningssätt påverkar rekrytering och utveckling 
i Falköpings kommun. Genom den stora satsningen 
bidrar nämnden till kommunens övergripande mål.  

Nämndens arbete med vägledning inför studier och 
arbetsliv, prao och APL skapar förutsättningar för 
långsiktiga relationer, behovsanpassning och fram-
tida rekrytering. I samverkan med Skolverket och 

Karlstads universitet har Ållebergsgymnasiet 
utvecklat planen för introduktionsprogrammet i syfte 
att stärka valmöjligheter för elevgruppen. 
Samarbetet med kompetens- och arbetslivsnämnden 
har ökat och ska utvecklas ytterligare. 
Ållebergsgymnasiet har goda kontakter med det 
lokala näringslivet. Dessa har givetvis påverkats av 
pandemin men nu är förhoppningen att 
gymnasieskolan ska kunna återuppta samarbeten och 
de arbetar aktivt för att utveckla och utöka dessa. 

 

  

Prognos 
Efter ett drygt år i en pandemin som kraftigt påverkat möjligheten till samverkan mellan näringsliv och 
nämndens verksamheter prognostiseras att vaccinet kommer bidra till en normalisering och fortsatt 
gott samarbete med näringslivet från och med hösten och framåt. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 
UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 
 

Systematiskt kvalitetsarbete ger förutsättningar 
för tillit i styrkedjan 

En god kvalité i verksamheten förutsätter att 
verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 
uppdrag och att resurserna används på 
ändamålsenligt och effektivt sätt för att nå uppsatta 
mål. Ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställer 
måluppfyllelsen  och identifierar 
utvecklingsområden utifrån såväl medborgarnas 
behov och förväntningar som lagställda krav. 
Kontinuerlig uppföljning av kommunens 
verksamheter och en professionell omvärldsanalys 
skapar förutsättningar för ett proaktivt agerande och 
utveckling av relationer med omvärlden. 
Relationerna i sin tur är viktiga för att bygga tillit 
och förtroende i styrkedjan. 

Barn- och utbildningsnämnden har de senaste åren 
satsat stort på att fördjupa kunskaperna och 
kompetensen inom det systematiska kvalitetsarbetet 
och att stärka tilliten i  styrkedjan. Det är dock 
viktigt att beakta att tilliten snarare är en produkt av 
möten för gemensamt arbete än en förutsättning för 
dem. (Katz och Dack ISBN 978-91-27-81974-0) 

Tillit tar tid och måste underhållas.   I de 
nyreviderade riktlinjerna för SKA-arbetet inom 
nämnden har vikten av den dialogbaserade 
uppföljningen poängterats och konkreta exempel har 
skrivits fram. En förhoppning är att naturliga möten 
ska kunna öka i takt med att vaccinering mot covid 
19 ökar och befolkningen blir immun. 

Kompetensutvecklingen som utvecklats i samarbete 
med Skolverket och Karlstads Universitet har 
resulterat i tydliga förflyttningar avseende 
förvaltningens förbättringskapacitet. Såväl 

förvaltningsledning som rektorsgrupp har fått 
tillgång till nya verktyg och modeller för 
förändringsarbete. Tack vare en bred satsning där 
alla rektorer ingått har alla skolformer nu en 
gemensam förståelse av vilka behov och utmaningar 
som ska mötas. Det kommer att gynna både 
professionsutveckling och måluppfyllelse på sikt. 

Förvaltningens ledningsgrupp har arbetat fram en 
utbildningsplan med tre fokusområden, ”styrning 
och ledning”, ”kompensatorisk utbildning” och 
”kompetensförsörjning”. Dessa områden ska 
prioriteras och vägleda utvecklingsinsatserna framåt. 
Det är också dessa områden som tillsammans med 
kommunens strategiarbete kommer att kategorisera 
kommande insatser i nämndens verksamhetsplan. 

Huvudmannen ska ge rektor organisatoriska 
förutsättningar att vara pedagogisk ledare och kravet 
på ledarskapet ökar i en föränderlig värld och över 
tid. Detta är en utmaning när alla jämförelser visar 
att barn- och utbildningsnämnden i Falköpings 
kommun har lägre resurstilldelning än jämförbara 
kommuner.  

Framtagandet av funktionsprogrammen har bidragit 
till ökad samsyn och delaktighet inom de olika 
skolformerna. Förankringen i olika grupperingar och 
referensgrupper upplevs som positivt och arbetet 
sprids på alla nivåer i styrkedjan. 

Uppföljningsarbetet kan ytterligare förfinas och det 
är viktigt att följa vilka effekter olika satsningar ger. 
En samlad övergripande plan för uppföljning av den 
nya målformuleringen måste tas fram. 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANERADE ÅTGÄRDER OCH UPPDRAG 
UTIFRÅN IDENTIFIERADE MÅL-OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN
En utvecklingsplan är framtagen som beskriver kortfattat vilka områden som huvudmannen måste arbeta med för 
att skapa förutsättningar för utveckling i organisationen. Flera av de planerade åtgärderna är pågående och 
uppföljning kommer redovisas under hösten 2021. Åtgärderna har kategoriserats i nedanstående punkter: 

Prognos 
Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i riktlinjerna för 
kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen, prognostiseras vara en bra grund för 
målbedömning av mål 4. Förvaltningens framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och 
utvecklingsorganisation, kommer gynna och tydliggöra dialoger och möten, som är grunden till den 
tillitsbaserade styrningen.
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             PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”LEDNING OCH STYRNING”: 

ORGANISATION/LÄRMILJÖ 

 Huvudmannen behöver stärka och tydliggöra gemensam styrning och ledning mot samtliga skolformer 
både avseende arbetsorganisation och utvecklingsorganisation i en övergripande och långsiktig 
”Utvecklingsplan”.  

 Huvudmannen behöver utveckla strukturer och rutiner som stärker likvärdigheten och stödjer rektorer 
i myndighetsutövning, administration och arbetsprocesser. 

 Huvudmannen måste fortsätta arbeta för att främja integration och inkludering genom såväl sin 

organisation som sitt utvecklingsarbete i hela utbildningskedjan 

 Övergången mellan olika skolformer kan stärkas och bli mer likvärdig. Det är viktigt med kompetens 
som löper över skolformerna och skapar helhet, samsyn och förutsättningar för ökad måluppfyllelse. 

 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA), uppföljningsarbete och återkoppling kan ytterligare stärkas i hela 
styrkedjan. Det kan bland annat ske genom en högre grad av dialogbaserad uppföljning på och 
mellan alla nivåer.  
 

 

 

 

       BUDGET 

 Budgetfördelningsmodellen behöver ses över för att täcka samtliga skolformer på ett mer 
likvärdigt sätt. 

 Budget och bokslutsdialogerna behöver fortsatt prioriteras för att möjliggöra tidiga insatser vid 
eventuella budgetavvikelser. 

 Ekonomin behöver behovsprioriteras som utbildningsinsats vid nyrekrytering av rektorer.  
 

 

PRIORITERADE ÅTGÄRDER INOM OMRÅDET ”KOMPENSATORISK UTBILDNING”: 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

 Huvudmannen behöver fortsätta ställa krav på uppföljning av effekter när olika satsningar genomförs 
oavsett om det handlar om ekonomiska resurser eller andra åtgärder.  

 Utvecklar- och Handledarskapet inom skolformerna kan ytterligare tydliggöras och bli än mer 
utvecklings- och behovsfokuserat. 

 Arbetet med förebyggande, hälsofrämjande samt tidiga insatser kan stärkas ytterligare. Barn- och 
Elevhälsans betydelse för barn och elevers måluppfyllelse behöver tydliggöras och förankras inom hela 
utbildningskedjan. 

 De resurser som finns i form av modersmålsstöd för förskolan bör fördelas och användas mer 
likvärdigt. Modersmålsundervisning och studiehandledning behöver stärkas och planeras utifrån ny 
kartläggning. 

 Kompetensutvecklingsinsatser behövs för att stärka en likvärdig struktur för undervisning i årskurs 4-6.  

 Arbetet med Samverkan bästa skola (SBS) behöver fortsätta långsiktigt även efter avslutad SBS-insats 
för att bidra till fler alternativa vägar för elever på IM-programmen 

 Handledningsstöd till skolenheter med individintegrerade särskole-elever har påbörjats och behöver 
följas upp. 

 Arbetet med att skriva sig till läsning (ASL) inom grundsärskolan behöver följas upp. 
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PRIORITERADE ÅTGÄRDER NOM OMRÅDET ”KOMPETENSFÖRSÖRJNING”: 

 

REKRYTERING 

 

 Kommunens satsningar på ny skolorganisation behöver lyftas fram på ett tydligt sätt tillsammans med 
övrigt skolutvecklingsarbete för att visa fram kommunen som en attraktiv arbetsgivare.  

 Arbetsmiljöarbetet behöver också lyftas som en viktig parameter vid rekrytering. 

 Introduktionen kan stärkas ytterligare, särskilt för obehörig och nyutbildad personal.  Det är ett sätt 
för huvudmannen att säkra att alla har insikt i gällande styrdokument  

 Tidigt möta och uppmärksamma VFU- studenter i rekryteringssyfte. 
 

KOMPETENSUTVECKLING 

 

 Huvudmannen behöver fokusera övergripande strategiskt arbete och arbeta fram en långsiktig 
kompetensutvecklingsplan som kan ta vid efter SBS-insatsen. 

 Insatser från utvecklare och handledare bör fortsätta inom alla skolformer i syfte att skapa 

likvärdighet, höja medvetenheten och öka kvaliteten.  

 Rektorer behöver kopplas till de olika kollegiala nätverken för att säkra kommunikation och 

samsyn i styrkedjan. 

 Dagens satsningar i bedömningskunskap behöver fortsätta och syftet är att de ska bidra till en bra 
likvärdighet i bedömningskompetens in i den nya skolorganisationen med fler betygssättande skolor 
och nya reviderade kunskapskrav. 
Elevhälsans förebyggande arbete behöver fortsatt stärkas och även inriktas mot grund- och 
gymnasiesärskolans elevgrupp.

Jämförelser och nyckeltal 
  

 

Jämförelser och nycketal Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 210430 Prognos 2021 Prognos-
avvikelse 

Förskola
Antal barn  1 342,0      1 325,0      1 419,0      1 340,0      15,0     
Kostnad per barn  96,0      102,0      93,7      99,3     -2,7     

Grundskola
Antal elever  3 983,0      4 018,0      3 996,0      4 018,0      -,0     
Kostnad per elev  68,2      63,6      63,6      63,6     -0,0     

Gymnasieskola
Antal elever  1 045,0      1 045,0      1 052,0      1 045,0      -,0     
Kostnad per elev  93,8      88,4      94,1      94,1      5,7     
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VERKSAMHETSFÖRÄNDRING JÄMFÖRT 
MED PLAN 

En sammanslagning av högstadierna i centralorten 
kommer genomföras inför höstterminen 2021. De 
förväntas ge vissa stordriftsfördelar genom en mer 
effektiv personalplanering. 

 

NYCKELTAL 

Förskolan har fler inskrivna barn jämfört med 
budget, det är normalt på våren, så det är inte tecken 
på kraftig ökning på helåret. 

Antalet elever i grundskolan har ökat något jämfört 
med bokslutet, men är inte ännu uppe i nivå med 
budget. Ökningen förväntas fortsätta under året och 
komma i nivå med budget. 

Antalet elever på gymnasiet är, i princip, det samma 
som budget och det förväntas fortsätta så under året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 18 

Personalredovisning 
 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 
PERSONALPLANERING 

Den största utmaningen för barn- och utbild-
ningsnämnden handlar om att rekrytera och behålla 
behörig och kompetent personal. Ett större fokus 
behöver läggas på att fortbilda befintlig personal då 
det inte är rimligt att anta att nämndens 
personalbehov kommer täckas genom nyrekrytering. 
Detta kräver både ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar.  

Behovet av samverkan inom kommunen ökar även 
inom personalplaneringsområdet. Både ekonomiska 
och effektivitetsvinster finns att göra vid ökad 
samordning av exempelvis vikarieanskaffning, 
rekrytering och kompetens-utvecklingsinsatser. 

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Det mer och mer nätverksbaserade samhället 
påverkar hur vi tillför kompetenser till olika grupper. 

Forskningen visar att det kollegiala lärandet är det 
som ger bäst effekt och inom barn- och 
utbildningsnämnden pågår ett omfattande 
nätverksarbete på alla nivåer inom styrkedjan. Den 
ökade digitaliseringen påskyndar denna utveckling 
ytterligare och vi rör oss från traditionella 
kursbaserade utbildningar eller föreläsningar mot 
nätverkande och kollegialt lärande.  

En handledarutbildning för 71 medarbetare startas i 
Falköping, med Jönköpings Högskola som arrangör. 
Det är viktigt att ta emot framtida kollegor på ett 
välkomnande och professionellt sätt. 

Under åren 2018-2021 pågår ett utvecklingsarbete i 
samverkan med skolverket och Karlstads universitet. 
Tre av skolenheterna är utvalda, men förvaltningen 
har valt att inkludera hela ledningsorganisationen i 

förbättringsarbetet. Fokus har legat på styrning och 
ledning, undervisningens utformning och 
förändringsledarskap. Satsningen finansieras till 
största delen av Skolverket. Den kvalitativa 
satsningen, som vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet,  har omfattat största delen av  
förvaltningens kompetensutvecklingstid. Riktade 
satsningar har även gjorts mot barn- och 
utbildningsnämndens ledamöter, för att nå ut i hela 
styrkedjan. 
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Förväntad utveckling  
MÅL 1 

 

 

MÅL 2 

MÅL 3 

MÅL 4 

 

 

 

 

Prognos 
Förseningen av Platåskolan riskerar att minska tilliten till kommunens handlingskraft och försämrar 
tillfälligt nämndens bidrag till måluppfyllesle inom mål 2

Prognos 
Efter ett drygt år i en pandemin som kraftigt påverkat möjligheten till samverkan mellan näringsliv och 
nämndens verksamheter prognostiseras att vaccinet kommer bidra till en normalisering och fortsatt 
gott samarbete med näringslivet från och med hösten och framåt. 

Prognos 
Måluppfyllelse för barn- och utbildningsnämnden prognostiseras hålla nuvarande nivå eller utvecklas 
i något positiv riktning avseende elevers slutbetyg och behörighet under 2021. För att höja 
måluppfyllelsen och elevers resultat krävs att förutsättningarna förbättras. Nuvarande 
resurstilldelning, rekryteringsläge och påverkan av pandemin försvårar möjligheterna att vända 
utvecklingen. Det förebyggande och främjande barn- och elevhälsoarbetet visar ändå en viss positiv 
progression.

Prognos 
Nämndens upparbetade systematiska kvalitetsarbete och ett nytt tillägg i riktlinjerna för 
kvalitetsarbetet, att stärka den dialogbaserade uppföljningen, prognostiseras vara en bra grund för 
målbedömning av mål 4. Förvaltningens framtagna utbildningsplan, med en tydlig arbets- och 
utvecklingsorganisation, kommer gynna och tydliggöra dialoger och möten, som är grunden till den 
tillitsbaserade styrningen.
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

Utfallet per 210430 är 255 389,4 tkr, vilket är något 
högre än utfallet för samma period i fjol, men 
eftersom det varit en lönerörelse och 
kostnadsuppräkning mellan utfallen är en högre nivå 
väntat. Tar man hänsyn till den lönerörelse som 
varit, dvs räknar om utfallen så de är på samma 
lönenivå, blir utfallet 20210430 något lägre så de 
åtgärder som vidtagits för att hantera fjolårets 
underskott syns i helårseffekt i utfallet per 210430. 
Det är fortfarande en del större avvikelser mot 
budget, på både intäkter och kostnader, men de 
senaste årens bruttobudgetering har gjort att det blir 
bättre och bättre då bruttobudgeteringen synliggör 
dem på ett mycket tydligare sätt. Den största 
avvikelsen, på interna kostnader, beror till största 
delen på att nämnden fått internhyra som överstiger 
den hyreskostnad nämnden fått i sin ram. Den 
utdebiterade hyran är ca 11mnkr högre än den 
tilldelning nämnden fått. Det är också anledningen 
till att nämnden har ett prognostiserad underskott. 
Helårsprognosen för nämnden utan den avvikelsen 
blir 2mnkr i överskott. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 
/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Det råder osäkerhet kring de externa intäkterna, dvs 
statsbidrag i olika former. Statsbidragen förändras 
ständigt, både i omfattning och utformning, vilket 
gör en prognos kring dem mycket problematisk. 

Sedan innebär pandemin en mycket stor osäkerhet i 
prognosen. Det är inte känt när vaccineringen 
genomförts till en grad som tillåter en återgång till 
det normala, eller ens vad normalt kommer innebära 
efter pandemin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning ( tkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter
Avgifter mm 9 309,9  8 776,7      26 501,0      26 330,1     -170,9     
Statsbidrag 27 006,4  31 396,2      69 841,0      82 907,0      13 066,0     
Övriga intäkter 12 770,1  9 892,5      27 276,0      28 345,3      1 069,3     
Interna intäkter 19 323,7  18 347,0      56 571,1      55 041,1     -1 530,0     

Summa intäkter 68 410,1  68 412,4      180 189,0      192 623,5      12 434,4     
Kostnader

Personalkostnader -197 104,6 -200 255,2     -590 274,8     -595 923,0     -5 648,2     
Verksamhetskostnader -62 661,0 -64 093,2     -188 359,0     -192 279,7     -3 920,7     
Kapitalkostnader -2 289,5 -1 847,2     -7 200,0     -5 541,5      1 658,5     
Interna kostnader -55 128,2 -57 606,2     -159 257,2     -172 818,6     -13 561,3     

Summa kostnader -317 183,3 -323 801,8     -945 091,0     -966 562,8     -21 471,7     

Resultaträkning för nämnd -248 773,2 -255 389,4     -764 902,0     -773 939,3     -9 037,3     
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Resultat per verksamhetsområde 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 1 

Precis som föregående år är förskolans 
budgetföljsamhet god och förskolan har ett 
prognostiserat överskott på 4,4mnkr på helår. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 2 

Till skillnad mot föregående år har grundskolan 
inget riktat sparkrav på sin verksamhet. Det i 
kombination med helårseffekten av de åtgärder som 
vidtogs ifjol gör att grundskolan vänt fjolårets 
underskott och prognostiseras få ett överskott på 
1,9mnkr på helår. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 3 

Gymnasiet har fortsatt svårt att hålla sin budget, 
vilket stor del beror på minskade externa intäkter i 
form av statsbidrag och ersättning för asylsökande 
elever. Man har vidtagit ytterligare åtgärder för att 
komma tillrätta med detta, men de kommer inte få 
helårseffekt förrän nästa år. Gymnasiet 
prognostiseras få ett underskott på 4,2mnkr på helår. 

 

VERKSAMHETSOMRÅDE 4 

Övriga poster inkluderar bla nämndens samtliga 
lokalkostnader. I år har man debiterat ut drygt 
11mnkr mer i internhyra än vad nämnden fått 
kompensation för i ram. Det innebär en stor 
avvikelse på övriga poster som kommer rättas med 
en budgetväxling under året alt tas med i 
budgetprocessen inför 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Verksamhetsredovisning (mnkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget
 2021 

Prognos
2021-12 

Avvik-
else 

Förskola -42,7 -42,3 -133,7 -129,3 4,4
Grundskola -98,8 -100,8 -275,0 -273,1 1,9
Gymnasium -33,0 -33,5 -92,9 -97,1 -4,2
Övrigt -74,3 -75,3 -263,2 -274,3 -11,1

Nämndens budgetram -248,8 -251,9 -764,9 -773,8 -9,0
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Nämnden förväntas hålla sin investeringsbudget 
2021. 

Nämnden överskred sin investeringsbudget med 
1,8mnkr 2020. Detta pga att kostnader för 
tillbyggnaden av Vindängens skola som skulle 
belastat 2021 istället belastade 2020. Nämnden har 
därför begärt en ombudgetering om av de -1,8mnkr 

till 2021 men det är ännu inte beslutat, vilket är 
anledningen till att prognosen är lägre än den budget 
som nämnden i nuläget har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

(mnkr)  Utfall
2021-04 

Budget
2021 

Avvik-
else 

Prognos
2021-12 

Re-/ löpande investeringar 1,8 9,1 7,3 7,3
Inventarier 1,8 9,1 7,3 7,3
Övrigt

Summa nämnden 1,8 9,1 7,3 7,3
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Politiska uppdrag under år 2021  
 

FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 

1 .Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över stöd-, service- och 
stabsfunktioner i hela den kommunala 
organisationen med syfte att skapa högre kvalitet 
och effektivitet. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 
kommunen. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en 
transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas 
för kommunstyrelsen under år 2021. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag på en grön-strukturplan 
för kommunen, där en strategi för pollinering ska 
inkluderas. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021. 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag på en strategi för 
solenergi och hur tak på kommunala fastigheter kan 
arrenderas ut till energiproducenter. Uppdraget ska 
redovisas för kommunstyrelsen under år 2021 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring 
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildnings-nämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre 
effektivitet och minskade kostnader, kan 
genomföras. Uppdraget ska redovisas för de båda 
nämnderna samt kommunstyrelsen under år  

FRÅN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 

1. Revidera riktlinjerna för det systematiska 
kvalitetsarbetet med fokus på att utveckla den 
dialogbaserade uppföljningen. 

2. Ta fram och implementera nya ekonomiska 
fördelningsmodeller för samtliga skolformer. 

3. Ta fram upphandlingsunderlag av skolskjuts som 
möter de, av nämnden, beslutade nya riktlinjerna. 

4. Fortsätta genomförandet av 
skolorganisationsbeslutet. 

UPPFÖLJNING POLITISKA UPPDRAG 

KF 6. Flera möten, dialoger och diskussioner, både 
på rektorsnivå och skolchefsnivå, har genomförts 
mellan förvaltningarna och en plan för fördjupat 
samarbete är under framtagande. 

BUN 1. Reviderade riktlinjer för SKA beslutas 
210511. 

BUN 2. Ett första utkast till fördelningsmodell är 
presenterat för BUN under våren och arbetet med en 
slutgiltig version fortskrider. 

BUN 3. Upphandlingsunderlag är framtaget och 
skickat till upphandlingsenheten i Skövde. 

BUN 4. Nämnden väntar fortfarande på besked från 
olika rättsliga instanser ang Platåskolan. En 
sammanslagning av högstadierna på Kyrkerörskolan 
och Centralskolan ska genomföras from HT21 som 
ett led i att bygga en gemensam struktur inför 
Platåskolans färdigställande. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

ÅTERKOPPLING TILL NÄMND 

Enligt Skolverkets ”Allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete” ska huvudmannen skapa rutiner för 
att underlätta det systematiska arbetet. 
Huvudmannens uppgift är att säkerställa att arbetet 
utgår från de nationella målen, att skapa 
förutsättningar för ett sådant arbete samt att 
utveckla utbildningen i enlighet med målen. Barn- 
och utbildningsnämnden fattade beslut om riktlinjer 
i maj 2016. Dessa revideras årligen i maj månad 
och bidrar till att samordna nationella och 
kommunala mål och krav samt synliggöra det 
systematiska uppföljningsarbetet. I samband med 
beslutet togs ett årshjul fram som tydliggör och 
skapar framförhållning i rapporteringen av 
måluppfyllelse för prioriterade mål kvartalsvis till 
nämnden. Även årshjulet har reviderats och 
utvecklats och from 2018 finns en gemensam 
uppföljningsstruktur framtagen för Falköpings 
kommun. Denna har fått företräde i nämndens 
uppföljningsarbete och de gemensamma kugghjulen 
och uppföljningstermerna följs.  

BUDGETUPPFÖLJNING TILL NÄMND 

Budgetuppföljning till nämnd sker månadsvis för 
att bidra till tillit i styrkedjan och ge nämnden en 

löpande insyn i ekonomin. Rapporterna per 30/4 
och per 31/8 är verksamhetsrapporter och 
verksamhetsrapport 2 är ett delårsbokslut. 
Verksamhetsrapporterna går upp i kommunens 
övergripande delårsrapporter och bidrar till 
helheten. 

STYRKEDJAN 

För att det systematiska utvecklingsarbetet ska få 
effekt i organisationen krävs att varje led känner sig 
delaktig i processen och att arbetet utgår från 
verksamhetens behov. Resultaten analyseras och 
rapporteras från varje nivå upp till huvudman. Det 
är av största vikt att skapa förtroende och tillit i 
styrkedjan och att återkoppling sker från nämnd via 
ledare tillbaka till verksamheterna, personal och 
elever/vårdnadshavare. Detta tydliggörs än mer fr o 
m 2021 då mål 4 får en ny rubrik med delvis ny 
innebörd, ” Kommunens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning”. 
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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en indikation 

på hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten syftar också till att tydliggöra att mål 

och ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

till eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov kopplas 

till de övergripande målen. Kommunen är inne i ett 

utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 

verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 

kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 

samband med kommunens gemensamma 

uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i 

augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Socialnämnden utför kommunens uppgifter inom 

socialtjänsten och vad som i lag sägs om 

socialnämnd. Socialnämnden ska också utföra 

kommunens uppgifter enligt lag (1993:387) om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS), utöva 

ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 

samt ansvara för ensamkommande flyktingbarn enligt 

lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.  

Socialnämnden ansvarar för att dess organisation är 

tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar 

och andra förordningar för verksamheten. 

Under socialnämnden lyder socialförvaltningen. 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Nedan synliggörs nämndens organisationsschema 

som utgörs av fyra verksamhetsområden. All 

myndighetsutövning är samlad inom en verksamhet. 

Därutöver finns tre verksamheter som arbetar med 

verkställighet. Verksamhet äldreboende innefattar 

alla särskilda boenden inom kommunen. Verksamhet 

hemstöd arbetar gentemot brukare som bor i ordinärt 

boende. Verksamhet funktionsnedsättning riktar sina 

insatser till människor med funktionsvariationer och 

funktionsnedsättning.  Inom förvaltningen finns 

också förebyggande verksamheter, där hjälp och stöd 

kan ges utan ett biståndsbeslut. En 

förvaltningsgemensam administration finns för att 

stödja förvaltningens verksamheter. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

För att klara välfärdsutmaningen behöver en halv 

miljon medarbetare rekryteras till välfärdssektorn1. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) förmedlar att 

andelen personer i arbetsför ålder ökar långsammare 

än andelen äldre och yngre personer i befolkningen. 

Antalet personer som är 80 år eller äldre kommer 

under de närmaste tio åren öka med cirka 50 procent. 

Att tillvarata dessa människors resurser inom bland 

annat vård och omsorg är angeläget. Resurs-

optimering och effektivisering blir allt mer 

betydelsefullt, då konkurrensen om arbetskraften 

förutspås hårdna de kommande åren.2 I Falköping 

förväntas dock ökningen av personer 80 år eller äldre 

först 2043. 

Hälso- och sjukvård ges i allt större  

utsträckning i ordinärt boende. För att bibehålla  

kvaliteten och samtidigt klara den åldrande  

befolkningens behov blir välfärdsteknik en viktig 

faktor. Användningen av välfärdsteknik och  

e-hälsotjänster i vård och omsorg innebär att 

arbetssätt behöver omformas för att kunna tillvarata  

teknikens möjligheter. Enligt bland annat utredningen 

för God och nära vård (SOU 2017:53) krävs även en 

förändring av den struktur och sättet som exempelvis 

hälso- och sjukvård är organiserat på, för att 

åstadkomma ökad kvalitet, bättre tillgänglighet och 

effektivare resursutnyttjande. 

Människor lever längre och äldre som har fler 

sjukdomar har ett större omsorgs- och omvårdnads-

behov. Personer med funktionsnedsättningar lever 

också längre i takt med att de medicinska diagnos- 

och behandlingsmöjligheterna utvecklas och 

förbättras. Samtidigt går olika grupper i samhället 

mot ökade skillnader i socioekonomisk status3.  

Socialt och ekonomiskt utsatta grupper, såsom 

exempelvis våldsutsatta och personer med beroende- 

och missbruksproblematik, har på flera sätt en sämre 

psykisk hälsa än andra. Den ökande ohälsan bland 

unga har blivit en folkhälsofråga och är en trend som 

behöver vändas. Enligt Socialstyrelsen har 

                                                           
1 Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid - SKR 
2 Så har äldreomsorgen klarat coronapandemin hittills - SKR 
3 Socialstyrelsen.se 

orosanmälningar gällande barn som far illa ökat med 

fem procent under coronapandemin i 56 undersökta 

kommuner. Andelen som varit placerad någon gång 

under uppväxten låg länge stabil, runt 4 procent av 

befolkningen, men har under senare år stigit till runt 

5 procent av befolkningen till följd av att 

tonårsplaceringarna ökat. I Socialstyrelsens Öppna 

jämförelser 20204 framgår att det finns tydliga 

samband mellan att vara placerad och ha sämre 

studieresultat än barn som inte är placerade. Många 

barn som är placerade får inte fullständiga betyg när 

de går ur grundskolan. Därmed har placerade barn 

generellt sämre förutsättningar till ett gott och 

självständigt liv. 

Det är viktigt att den hjälp som erbjuds människor 

inom verksamhet socialtjänst är behovsanpassad, 

tillgänglig och effektiv. Iakttagelser som 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort vid 

tillsyner de senaste åren har dock visat att 

samordningen brister framförallt kring några av de 

grupper som är mest utsatta i samhället, det vill säga 

barn och unga med psykisk ohälsa, personer med 

samsjuklighet och äldre personer med omfattande 

omsorgsbehov. Även brister finns vad gäller 

samverkan mellan beroendevård, socialtjänst, 

psykiatri och primärvård. SKR för fram en oro 

gällande personer med missbruk, då pandemin leder 

till att rätt vård och stöd riskerar att dröja på grund av 

att tröskeln för att inleda vård och behandling kan ha 

höjts. Samtidigt har vårdtillfällena för denna grupp 

minskat och många har fått avstå vård eller fått 

svårare för att få vård.5 När samordning brister mellan 

olika professionella parter kan det resultera i en 

osammanhängande vård- och omsorgskedja, långa 

väntetider, uteblivna insatser och/eller felaktig 

medicinering. Gemensamma bedömningar, 

planeringar och uppföljningar behöver göras i större 

utsträckning än det görs idag, för att undvika att 

samordningsansvaret ankommer på den enskilde som 

är i behov av stöd och hjälp.   

Framtidens socialtjänst går samtidigt mot ett ökat 

fokus på förebyggande och lättillgängliga insatser 

4 Öppna jämförelser 2020 – placerade barns utbildning och hälsa 
(socialstyrelsen.se) 
5 Socialstyrelsen: Försumma inte missbruksvården - 
Socialstyrelsen 
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utan behovsprövning. Olika tjänster behöver 

utvecklas för att stärka människors egenmakt, såsom 

olika e-tjänster och digitala möten. För att möta 

enskildas önskemål på tillgänglighet kommer 

användandet av digitala hjälpmedel bli en 

förutsättning.  

Användningen av digitala hjälpmedel går dock framåt 

och har bland annat ökat under coronapandemin. 

Pandemin har fortfarande en stor påverkan på 

äldreomsorgen, funktionshinderområdet och övriga 

verksamheter i socialtjänsten, skriver SKR6. Det är 

ännu oklart hur länge sjukdomen kommer påverka 

befolkningen och därmed kommunerna. Sjukdomen 

skadar inte bara samhället och medborgarna i sig, 

utan i kölvattnet följer också arbetslöshet, ekonomisk 

utsatthet, ensamhet, isolering och våld.  

Flera rapporter visar att våld i nära relationer ökat 

under pandemin. Världshälsoorganisationen7 (WHO) 

rapporterar på ett år upp till en 60-procentig ökning 

av nödsamtal från kvinnor som utsätts för våld i en 

nära relation. Situationen beror sannolikt på att 

kontrollen om de våldsutsatta ökar utifrån den 

isolering i hemmet som pandemin orsakat. Oro, 

stress, trångboddhet och ekonomisk osäkerhet ökar 

riskerna för utsatthet än mer. 

Sammantaget finns det både möjligheter och 

utmaningar inför framtiden. Det viktigaste bedöms 

emellertid vara kommunernas förmåga att samverka  

bredare, kunna ställa om snabbare och hitta olika 

former för resursoptimering och effektivisering. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen, vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

                                                           
6 Socialtjänst, stöd med anledning av coronaviruset - SKR 

SOCIALNÄMNDENS MÅLARBETE 

Av de kommunövergripande målen följer  

socialnämnden upp mål 1 och mål 4. Agenda 2030 

vävs in som en naturlig del i arbetet. Verksamheterna 

bryter ner och arbetar med målen på enhetsnivå.  

Mål 1: Skapa förutsättningar för ett socialt 
hållbart Falköping 
Ett socialt hållbart Falköping utgår från alla 

människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

Social hållbarhet ska ge alla invånare lika möjligheter 

till en god livsmiljö genom att bryta segregationen 

mellan människor, ensamhet och social utsatthet samt 

marginalisering. I detta arbete har socialnämnden ett 

särskilt uppdrag att se till utsatta människors behov. 

Mål 4: Kommunens organisation ska vara  
utvecklande och förnyande med en tillits- 
baserad styrning 

Kommunens alla verksamheter och varje medarbetare 

ska bidra till en god kvalitet genom att alla behandlas 

rättvist och att relationer kännetecknas av öppenhet, 

respekt och ett gott bemötande. En god 

kvalitetsutveckling i verksamheten förutsätter att 

verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 

uppdraget och att resurserna används på rätt sätt för 

att få ett effektivt arbete mot uppsatta mål. Det krävs 

ett systematiskt kvalitetsarbete med utgångspunkt i 

nationella författningskrav och de behov som 

Falköpingsborna har. Omvärldsanalys skapar 

möjlighet för ett proaktivt agerande och utveckling av 

relationer med omvärlden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Coronapandemins fortsatta påverkan 

Under våren har fortsatt fokus legat på styrning och 

ledning utifrån grunduppdraget och de nya 

restriktioner, riktlinjer och förhållningssätt som 

kommit från regeringen och Folkhälsomyndigheten 

(FHM). En central tvärfunktionell beredningsgrupp 

på förvaltningen har fortsatt arbeta med att följa 

utvecklingen gällande covid-19 och tillsammans, så 

snart behov funnits, tagit fram och reviderat rutiner 

och informationsmaterial till såväl personal som 

brukare/klienter.  

7 60 % ökning av våld i nära relationer - Förenta Nationerna 
(unric.org) 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från kommun-

fullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 

analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 

struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Nämnden har tagit fram en ny modell för 

uppföljningsarbetet, vilken grundar sig på 

dialogbaserad uppföljning. Förvaltningens två 

SAS/verksamhetsutvecklare träffar regelbundet 

under året ledningsgrupperna för att på så vis ha en 

nära dialog kring verksamhetens progression. Dessa 

två personer ingår också i den kommunövergripande 

analysgruppen vilken är kopplad till 

kommunledningsförvaltningen (KLF).  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART 
FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

Den ekonomiska ramen har blivit mer snäv och 

pandemin har fortsatt påverka möjligheten till fysiska 

träffar. I kölvattnet av detta finns det risk att 

förebyggande verksamheter prioriteras ner. Därför är 

det glädjande att arbete fortgått i den mån det varit 

möjligt inom nämndens verksamheter och i 

samverkan med andra parter. 

Förebyggande insatser 

Delar av det arbetssätt som de förebyggande 

verksamheterna i förvaltningen haft med 

gruppverksamhet och mycket externa samverkans-

möten har ställts in. Samverkan med andra 

myndigheter, såsom framförallt Västra 

Götalandsregionen, har endast skett i individärenden, 

medan övriga samverkansmöten har ställts in.  

Under våren har ett anpassat material som ska kunna 

användas som stöd i implementeringen av 

barnkonventionen inom nämndens verksamheter 

tagits fram. Materialet har sin utgångspunkt i 

Barnrättsresan framtagen av Barnombudsmannen. 

Barnkonventionen har börjat implementerats än 

tydligare i det ordinarie arbetet. Detta har exempelvis 

gjort att nämnden i större omfattning;  

 Följer upp att barnsamtal genomförs i 

utredningar och vid uppföljningar. 

 Att barnkommunicering genomförs i 

utredningar. 

 Att förbättrad information som är anpassad för 

barn och ungdomar skapas på kommunens 

hemsida. 

 Att varje barns rätt att veta om sina föräldrar 

lyfts i faderskapsärenden. 

 Att barns åsikter i familjerättsärenden tydligt 

framgår via en egen rubrik i vårdnad, boende- 

och umgängesutredningar.  

Barn och ungas livsvillkor behöver ses över i 

Falköping. Ett led i att öka förutsättningarna för att 

familjer ska kunna få stöd tidigare i ett barns liv är att 

stärka samverkan mellan skola och socialtjänst. 

Genom ett tätare samarbete är förhoppningen att mer 

ingripande insatser i familjer ska kunna undvikas, 

såsom barnplaceringar som inom nämnden ökat 

markant under våren. En arbetsgrupp med 

representanter från både skola och socialtjänst har fått 

i uppdrag att upprätta en fungerande 

samverkansstruktur mellan förvaltningarna. Ett 

färdigt förslag förväntas finnas innan sommaren och 

uppstart av nya arbetssätt planeras till hösten. 

Samverkan enligt SSPF (skola-socialtjänst-polis-

fritid) har varit i gång även under pandemin och har 

flera aktuella ärenden igång. 

Arbetet med familjevåldsteamet startade upp under 

2019. Det huvudsakliga uppdraget för teamet är att 

utveckla ett konkret och effektivt internt samarbete 

mellan berörda enheter inom individ- och 

familjeomsorgen (IFO) kring familjer där det finns 

våld i nära relation. Teamet ska under året utvärderas 

och ett resultat planeras kunna presenteras under 

hösten. Arbetet med familjevåldsteamet är en av de 

samarbetsformer som kommer fortsätta vid 

övergången av Stöd och försörjning till Kompetens 

och arbetslivsnämnden (KAN). 

Nämnden är i förstadiet med att implementera 

”Mölndals-modellen”. Denna modell utgår ifrån att 

socialsekreterare beställer ett möte när en insats ska 

startas upp. På mötet deltar familjen, 

socialsekreterare och familjebehandlare och 

tillsammans formulerar de uppdraget. Detta till 

skillnad från när socialsekreterare på egen hand skrev 

ett uppdrag som lämnades vidare till verkställigheten. 

Mölndals-modellen förväntas leda till ökad 

delaktighet hos de som berörs av uppdraget och 

dessutom bli ett mer effektivt sätt att arbeta eftersom 

både uppdrag och genomförandeplan kan bli färdiga 

i samband med det gemensamma mötet. Många 

placeringar på Ungdomsboendet pågår under längre 

tid, men glädjande nog sker färre avbrott. Detta 

bedöms vara ett resultat av de två senaste årens arbete 

med kvalitetshöjande insatser och ökade ekonomiska 
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anslag, så som utvecklat metodstöd och schema med 

dubbelbemanning.  

Ett omfattande utvecklingsarbete riktat till äldre i 

kommunen för att motverka ofrivillig ensamhet har 

även påbörjats under våren, där sociala aktiviteter ska 

erbjudas till målgruppen. Statliga stimulansmedel 

planeras kunna täcka kostnaderna för dessa. En 

enkätundersökning har som ett första led skickats ut 

till äldre för att efterforska vilka aktiviteter de önskar 

och därmed möta det behov som finns. Förvaltningen 

beräknar att kunna börja erbjuda aktiviteter under 

hösten. Inom förvaltningen pågår också sedan flera år 

tillbaka ett arbete för att antalet frivilliga ska öka. 

Dessa insatser är främst riktade till äldre med syftet 

att också motverka ofrivillig ensamhet. Detta arbete 

har dock avstannat på grund av pandemin och det är 

oklart när det kan återupptas.  

För att öka äldres inkludering i samhället har planerna 

på att skapa en form av IT-tjänst för målgruppen tagit 

form under första tertialen. Målet är att upprätta en 

tjänst för äldre som innebär att de kan få hjälp av en 

fysisk person, en ”IT-fixare”, med att lära sig IT-

relaterade frågor. Förhoppningen är att på så vis 

tillgängliggöra den digitala samhälleliga arenan för 

de som inte känner sig bekväma med den och därmed 

öka förutsättningen till inkludering i samhället.  

Fullföljda studier och etablering på 
arbetsmarknaden 

Enheten Stöd och försörjning övergår den 1 maj till 

KAN. Under tertialen har ett stort fokus lagts på på 

arbete inför övergången. 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE 
OCH FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

Utvecklingsarbete har varit fortsatt begränsat, då 

merparten av resurserna fokuserats till grund-

uppdraget.  

Utveckla relationer som kännetecknas av 
öppenhet, respekt och ett gott bemötande 

Under pågående pandemi har det visat sig att arbetet 

med att utveckla relationer varit särskilt utmanande, 

eftersom tillfällen inte funnits att träffas fysiskt och 
prata i olika forum lika ofta, lätt och naturligt som 

innan covid-19. När personal arbetat hemifrån har de 

medmänskliga mellanrummen uteblivit, som annars 

uppstår naturligt på arbetsplatsen. Detta har medfört 

försämrad kommunikation, vilket bland annat visat 

sig genom missförstånd mellan nämndens olika 

verksamheter. Det har dock funnits flera goda 

intentioner och ett arbete har, trots situationen, gjorts 

under första tertialen för att stärka både intern och 

extern samverkan.  

Vård- och omsorgspersonalen har haft en slitsam 

arbetsmiljö under lång tid på grund av användningen 

av skyddsutrustning och ständigt förändrade riktlinjer 

att arbeta utifrån för att förhindra smittspridning. 

Detta kan bland annat ha medfört en trötthet som 

delvis kunnat resultera i bristande bemötande. Ett 

arbete planeras framgent inom äldreomsorgen kring 

vikten av gott bemötande. Personal har utifrån behov 

fått handledning för att kunna samtala och reflektera 

kring året med pandemin.  

Intern samverkansutveckling har skett mellan 

biståndsenheten och utförare av hemtjänst, där 

teammöten startats upp via Skype mellan 

biståndshandläggare och hemtjänstens arbetsledare. 

Inledande uppstartsmöten och löpande avstämningar 

har även hållits via Skype i mer komplexa ärenden. 

Genom en respektfull och öppen samverkan kan 

dialogen bli brukarcentrerad.  

Ett annat exempel på samverkan är det 

konsultationsteam kring vuxna individer som 

startades upp i början av 2020 och som under 2021 

intensifierats. En förväntad effekt är en optimerad 

samordning av befintliga insatser i syfte att minska 

behovet av att köpa externa tjänster.  På så vis kan 

kommunens egna resurser bättre tillvaratas. 

Systematiskt kvali tetsarbete för ett hållbart 
Falköping 

Brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade 

mycket goda resultat för hemtjänsten, som överlag 

har nöjda brukare och en kostnadseffektiv drift. Inom 

verksamhet äldreboende har en handlingsplan istället 

tagits fram, då brukarundersökningen visade på 

sjunkande resultat gällande bland annat 

måltidssituationen, bemötande, upplevd trygghet och 

besvärande ensamhet. 

Andelen äldre på särskilt boende som besväras av 

ensamhet har ökat under det senaste året, från 60 

procent under 2019 till 73 procent under 2020. Denna 

ökning kan delvis bero på det nationella besöksförbud 

som utfärdades för särskilt boende under förra året. 

Omvårdnadspersonal på särskilt boende förmedlar 

också att de inte haft utrymme för den sociala 

aktivering som brukarna haft behov av, vilket också 

skulle kunna förklara resultatet. Framgent planeras 

åtgärder på särskilt boende såsom små 

vardagsaktiviteter. Kontakten med anhöriga ska 

också underlättas i möjligaste mån.  

På grund av den rådande pandemin är träffpunkterna, 

fritidsverksamheten och dagverksamheten för äldre 

fortsatt pausade. För att kompensera situationen på 

äldreboende har personal från pausade verksamheter 

inom hemstöd under våren fortsatt hjälpa till med 

social samvaro och aktivering.  
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Under året har utvecklingsarbete bedrivits vad gäller 

daglig verksamhet enligt LSS och psykiatrins 

sysselsättning. Verksamheterna har breddat utbudet 

av aktiviteter genom att låta brukarna välja aktiviteter 

både från daglig verksamhet och från 

sysselsättningen. Tidigare har val av aktivitet varit 

begränsat till den insatskategori som biståndsbeslutet 

varit knutet till. Genom förändringar har nu deltagare 

kunnat motiveras till nya aktiviteter och det har 

skapat förutsättningar för att möta tillströmningen av 

nya beslut. Arbete har genomförts och fortgår inom 

nämnden för att samlokalisera verksamheter och på 

så vis nå ett optimalt resursutnyttjande. 

Inom verksamhet funktionsnedsättning har ”PERMA-

förebyggande genom välbefinnande” börjat 

användas. PERMA står för positiva känslor, 

engagemang, relationer, meningsfullhet och att 

lyckas. Detta arbetssätt syftar till att personalen ska 

skifta fokus från problem till välbefinnande för 

brukarna, vilket innebär att personalen kartlägger 

saker som skapar välmående både för personer som 

kan berätta och visa vad de mår bra av, men även för 

målgruppen som inte själva kan göra det. Målet är att 

öka graden av välbefinnande hos brukarna.  

Under våren har den sista etappen av 

implementeringen av ett nytt verksamhetssystem 

varit i fokus. Till sommaren ska implementeringen 

vara klar och avvecklingen av föregående 

verksamhetssystem tar då vid. I samband med 

implementeringen har handläggningsprocesserna 

genomlysts och vid behov förbättrats. Inom vård och 

omsorg finns en målsättning att personalen i så stor 

utsträckning som möjligt ska kunna arbeta mobilt i 

nära samverkan med brukaren. På så vis blir brukarna 

mer delaktiga i arbetet. Detta samtidigt som vård- och 

omsorgspersonal får bättre förutsättningar att minska 

sin administrativa tid. Övrigt digitaliseringsarbete 

kring exempelvis e-tjänster har i det närmaste stått 

still till följd av implementeringsarbetet. Nämnden 

inväntar besked från IT-enheten om när e-arkiv kan 

införas i verksamheten och ser ett stort behov av att 

göra detta. 

En webbutbildning i flera moduler med olika 

inriktning har inom nämnden tagits fram kring 

förändrad och förbättrad social dokumentation. Flera 

verksamheter har tillsammans under våren gått denna 

för att få ökad kunskap och bättre kvalitet på 

dokumentationen.  

Det arbete som nämnden påbörjade med 

Diskrimineringsombudsmannen har pausats till följs 

av pandemin. Det är i dagsläget oklart när detta arbete 

kommer återupptas.  

Attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
kompetens 

Under våren genomfördes medarbetar-

undersökningen, där svarsfrekvensen för 

socialförvaltningen låg på 70 procent. Andelen som 

svarade att de är mycket nöjda med sitt nuvarande 

arbete var 75 procent. Medarbetarindex visar en liten 

nedåtgång från 73 för 2019  till 70 för 2021. 

Förtroendet som chefer har för sin närmaste chef är 

högre inom förvaltningen än de resultat som visas för 

kommunen som helhet. Området som berör 

utveckling visar att det finns en önskan hos 

medarbetarna att stärka fokus på kompetens-

utveckling och förutsättningar för ett hållbart 

arbetsliv. Resultatet kan delvis förklaras av den 

pandemi som inneburit att personalen inte haft 

möjlighet att gå några utbildningar och dessutom haft 

en pressad arbetssituation. Vidare kan resultatet 

härledas till att  ärenden som nämnden hanterar 

upplevs vara mer komplexa och resurskrävande än för 

några år sedan. Trots detta svarade 93 procent att 

deras arbete känns meningsfullt.  

Ett arbete har tidigare genomförts för att skapa en väg 

in för att hantera rekrytering av timvikarier på ett 

sammanhållet och övergripande sätt. Emellertid har 

avsteg gjorts från överenskommelser som resulterat i 

att olika verksamheter gör på olika sätt för att klara 

sin rekrytering. När samverkan drar åt olika håll leder 

det till att den övergripande strukturen brister och 

rekryteringsprocessen blir rörig.  

Generellt har planering för vikarieanskaffning inför 

sommaren startat. Det är ett sämre läge i år jämfört 

med förra året, framförallt inom hemtjänsten. Det 

finns efter årets första tertial en stor oro inom både 

verksamhet äldreboende och hemstöd kring hur 

bemanningen för sommaren ska kunna lösas. 

Användningen av timvikarier försvåras också av att 

flera timvikarier uppger att de kan vara tillgängliga 

för arbete en viss tid, men sedan i praktiken inte finns 

tillgängliga för bokning av arbetspass. Vidare har det 

visat sig att flera utbildade undersköterskor inte klarar 

av nämndens delegationsutbildning. Dessa brister 

bedöms kunna härledas till bland annat för låg 

kunskapsnivå och bristande språkkunskaper. Frågan 

kommer att tas upp i dialog med bland annat Vård och 
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omsorgscollege. Den generella svårigheten att 

rekrytera personal till vård och omsorgsyrken kan 

leda till bristande kvalitet eller i värsta fall att insatser 

inte kan utföras på ett optimalt sätt utifrån brukarens 

behov.  

Många utbildningar har skjutits på framtiden, men 

bland annat har utbildningar i det nya 

verksamhetssystemet och utbildning i demensomsorg 

genomförts. Inom ramen för äldreomsorgslyftet 

planeras under året utbildning i demensomsorg, 

psykiatri, handledarutbildning och även etik, 

bemötande och kommunikation. Dessa kommer 

delvis att genomföras digitalt. Vidare har personal 

getts möjlighet att söka YH-utbildningar inom ramen 

för äldreomsorgslyftet. Under våren har strukturen för 

en utbildning i individbaserad systematisk 

uppföljning tagit form via Skaraborgs 

kommunalförbund. Denna planeras kunna komma 

igång under senhösten 2021 och fortsätta under 2022. 

Internt miljöansvar 

Arbetet med resurssmart äldreboende, som är ett 

projekt genom Skaraborgs kommunalförbund, 

fortsätter och uppföljning görs på varje boende. Det 

har dock utifrån smittspridningen varit svårt att 

begränsa engångsprodukter. Det har emellertid varit 

varierande kvalitet på de skyddsprodukter som köpts 

in, vilket gjort att stora mängder inte kunnat 

användas. Detta skapar ett onödigt svinn.  

Det finns fortfarande en ambition att hålla 

förbrukningen så resurssmart som möjligt på 

äldreboende utifrån de förutsättningar som finns.  

Resursoptimering och effektivisering 

Behov av äldreboendeplatser mellan år 2023-2040 

har efterforskats under våren. Demografikurvan i 

Falköping visar att mängden äldre ökar långsammare 

än riket och att det fortfarande finns en god tillgång 

till boendeplatser där kostnaden per plats är relativt 

låg. Emellertid finns ett stort antal äldreboendeplatser 

i kommunen vilket resulterar i en hög totalkostnad. 

De lokaler som används är i stor omfattning ett 

gammalt bestånd, vilket kan medföra stora 

renoveringskostnader. 

Inom nämnden lånas lokaler och fordon ut enligt ett 

bokningssystem för att optimera resursanvändning. 

Vidare fortgår ombyggnationen av Ranliden, som 

tidigare varit äldreboende och som framöver istället 

ska inrymma all myndighetshandläggning samt delar 

av hälso- och sjukvårdsorganisationen, delar av 

hemstöd och hela socialförvaltningens 

administration. Samlokaliseringen förväntas kunna 

öka förutsättningarna till tät samverkan, vilket i sig 

banar väg för resursoptimering och goda 

förutsättningar till en lärandekultur. Miljöansvar tas 

också på andra sätt inom nämnden, såsom 

användningen av elcyklar i tätorten och att 

hembesöksresor samordnas geografiskt för att minska 

miljöpåverkan med för många och långa bilfärder.  
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Jämförelser och nyckeltal 
 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRNING JÄMFÖRT 
MED PLAN 

Inga förändringar har skett jämfört med det som 

planerades i verksamhetsplan 2021-2023. 

 

NYCKETAL 

Relevanta nyckeltal presenteras i 

verksamhetsredovisningen vid årets slut. 
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Personalredovisning 
 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Ramen för Gemensamt, vård och omsorg 

Nämndens personalplanering bygger på 

personalmallar. För särskilda boenden för äldre 

beräknas personalen dagtid enligt personaltäthet per 

plats. För äldreboendeplatser 0,60 och för 

demensplatser mellan 0,63 och 0,70. 

Personalmallarna innehåller också schablonmässiga 

beräkningar för sjukfrånvaro, semester, OB och PO-

pålägg. Summan av dessa beräkningar läggs ut som 

personalbudget. Uppföljning sker av utfall mot 

budget och analyseras av respektive enhetschef. 

Under 2021 prognostiseras personalkostnaden inom 

särskilda boende för äldre bli högre än budgeterat på 

grund av sjukfrånvaro, vikariekostnader och till viss 

del obokad rörlig tid. 

Personal inom Trygg hemgång och fritidsverksamhet, 

vars verksamheter är pausade, har ersatt vid 

sjukfrånvaro och behov av extrabemanning i övriga 

verksamheter. 

Inom verksamheterna för rehab och sjuksköterskor 

fanns vakanser redan vid årets början. Rekrytering 

har pågått/pågår, men det är svårt att rekrytera. Inom 

sjuksköterskeenheten har avtal med bemannings-

företag tecknats för att klara nattbemanningen inför 

semesterperioden. 

Ramen för Individ- och familjeomsorgen 

Pandemin har påverkat arbetsbelastningen för 

samtliga enheter på olika sätt. Personal från de 

förebyggande verksamheterna har stöttat upp inom 

behandlingsteamets arbete avseende barn- och unga 

ärenden och även varit utlånad till ungdomsboendet 

som haft vakanser.  

På vuxenboendet har det vid sjukfrånvaro varit 

möjligt att få verksamheten att fungera på lägre 

bemanning i de perioder när man haft få inskriva 

brukare i verksamheten alternativt tagit hjälp av 

behandlingsteamets personal på dagtid.  

Enheten barn och unga har under lång tid haft vakanta 

tjänster vilket har medfört att konsulter har tagits in 

under en period för att klara arbetsbelastningen. 

Rekryteringar har genomförts och från och med den 

första juni kommer alla tjänster vara tillsatta.  

I och med övergången av enheten Stöd och 

försörjning den första maj till KAN kommer fyra 

stycken från personalgruppen byta enhet inom IFO. 

För att täcka upp bemanningen i receptionen har en 

receptionist anställts. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Inom nämndens totala ansvarsområde har 38 

medarbetare avslutat sin anställning för extern 

avgång per 30 april. Ytterligare 35 personer har bytt 

arbete internt inom förvaltningen. Nyanställningar 

uppgår till 51 personer. (Allt ovan avser 

tillsvidareanställningar). 

Pensionsprognosen visar att 16 medarbetare kommer 

avsluta sin anställning under 2021. Prognosen för 

2022-2023 ytterligare 58 medarbetare. 

Vissa yrkesgrupper, såsom arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster/fysioterapeuter är svåra att hitta, det är 

få examinerade som söker till utannonserade tjänster.  

FRÅNVARO 

Ramen för Gemensamt, vård och omsorg 

Korttidsfrånvaron p.g.a. covid-19, både för symtom 

eller konstaterad smitta eller VAB, har varit markant 

inom all brukarnära verksamhet. Staten har ersatt viss 

del av sjukfrånvaron, men det täcker inte den 

merkostnad som uppstått. Enskilda enheter har också 

drabbats av icke arbetsrelaterade långtids-

sjukskrivningar.  

Ramen för Individ- och familjeomsorgen 

Sjukfrånvaron har varit hög framförallt under mars 

och april månad. Det har inom vissa arbetsgrupper 

förekommit smittspridning av covid-19 som har 

påverkat verksamheterna i stor utsträckning.  
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Förväntad utveckling  
 

VERKSAMHET UTIFRÅN COVID-19 

Allt eftersom medborgare blir vaccinerade mot covid-

19 förväntas verksamheterna successivt kunna återgå 

till sina grunduppdrag. Under hösten förväntas 

dagverksamheten för äldre att starta upp. Aktiviteter 

på äldreboende kommer förhoppningsvis kunna ske i 

högre utsträckning. Allt beror dock på den 

smittspridning som sker och hur nämndens resurser 

behöver anpassas i förhållande till detta.  

 

 

 

ÖKAT OMSORGSBEHOV FÖR BRUKARE PÅ 
SÄRSKILT BOENDE 

Det finns tendenser till att personer som flyttar in på 
särskilda boenden för äldre har avsevärt tyngre 
omsorgsbehov. I kontakt med andra kommuner 
upplever de situationen på samma sätt som 
Falköping. Det kan ännu inte dras någon slutsats om 
detta enbart beror på covid-19 eller om det är en 
allmänt högre vårdtyngd.  
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

På intäktssidan har nämnden ansökt om och fått 

utbetalt riktade statsbidrag. Medlen skall användas 

senast 31 december 2021 och återrapporteras i början 

av 2022. I den mån medlen inte används eller använts 

i annat syfte än villkoren anger, ska de återbetalas. De 

satsningar som planeras med dessa medel är därför av 

tillfällig karaktär, eftersom medlen till större del inte 

är permanenta. Prognosen innehåller också statlig 

ersättning för sjuklönekostnader till och med april. 

På kostnadssidan märks fortsatta effekter av covid-

19. Exempelvis redovisar särskilda boenden för äldre 

extra kostnader för bemanning kopplat till covid-19. 

En beräkning hittills uppgår till drygt 5.600 timmar, 

motsvarande cirka  1.300 tkr.  

Kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial har stigit, 

delvis på grund av större åtgång, men också till följd 

av att leverantörernas priser ökat markant. 

Exempelvis har priset för handskar ökat med 94 

procent sedan pandemin startade.  

Kostnader för ekonomiskt bistånd överstiger 

budgeten med 4 miljoner kronor, vilket också 

kommer att bli resultatet vid årets slut, då 

verksamheten övergår till KAN. 

Placeringskostnader för barn prognostiseras överstiga 

budgeten. Åtgärder beskrivs under nästa rubrik.  

Utfallet per april för interna hyror avviker från nu 

gällande budget. Anledningen är att en ny riktlinje för 

beräkning av internhyror har använts och bokförts, 

men budgetmässigt har förändringen inte gjorts ännu. 

I prognosen har dock antagits att avvikelsen ska bli 

noll.  

Sammantaget lämnar socialnämnden en prognos på 

ett litet överskott, men prognosen innehåller flera 

osäkerhetsfaktorer då bara fyra månader av året har 

gått. De största osäkerhetsfaktorerna är pandemins 

påverkan på personalkostnader och placerings-

kostnader inom IFO:s verksamhet. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 
/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Separat handlingsplan gällande IFO:s underskott 

återfinns i Bilaga 1 - Handlingsplan för verksamhet 

Myndighet och Hälso- och sjukvård, (f.d. Individ- 

och Familjeomsorgen), tertial 1, 2021. 

 

Resultaträkning (tkr) 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Budget 

2021 
Prognos 

2021 
Prognos-
avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  13 946,5      13 929,4      40 979,0      41 786,3      807,3     

Statsbidrag  6 542,2      9 724,2      5 862,0      28 996,0      23 134,0     

Övriga intäkter  28 091,8      28 131,3      82 908,0      84 108,4      1 200,4     

Interna intäkter  21 192,4      22 548,4      77 463,0      79 019,1      1 556,1     

Summa intäkter  69 772,9      74 333,3      207 212,0      233 909,8      26 697,8     

Kostnader

Personalkostnader -218 382,8     -224 368,7     -706 126,0     -709 507,0     -3 381,0     

Verksamhetskostnader -68 668,6     -72 597,8     -203 250,0     -214 847,9     -11 597,9     

Kapitalkostnader -1 771,9     -1 595,6     -4 730,0     -4 730,0      -,0     

Interna kostnader -51 075,2     -52 105,0     -168 172,0     -177 609,9     -9 437,9     

Summa kostnader -339 898,5     -350 667,1     -1 082 278,0     -1 106 694,8     -24 416,8     

Resultaträkning för nämnd -270 125,6     -276 333,9     -875 066,0     -872 785,0      2 281,0     
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Resultat per verksamhetsområde 

VERKSAMHET SÄRSKILDA BOENDEN FÖR 
ÄLDRE 

Verksamhetsområdet omfattar särskilda boenden för 

äldre och resursverksamhet. Särskilda boendens 

budget består till 80 procent av personalkostnader. 

Utfallet för perioden, liksom prognosavvikelsen, är 

helt präglad av ökade kostnader beroende på 

pandemin. Alla äldreboenden visar underskott, 

förutom Katarinagården som haft en del tomplatser.  

Tomplatserna har varit nödvändiga för att skapa 

utrymme för de brukare som flyttas från 

Frökindsgården inför dess renovering. 

Bortsett från kostnader orsakade av pandemin märks 

också att flera av enheterna har haft behov av extra 

bemanning utifrån speciella omvårdnadsbehov och 

utagerande brukare. Enheter med små avdelningar (7 

brukare) har svårare att klara budgeten med de satta 

målen för personaltäthet.  

VERKSAMHET HEMSTÖD 

Verksamhetsområdet omfattar hemtjänst av 

kommunens utförare, boendestöd, larm- och 

nattpatrull, dagverksamhet, Trygg hemgångsteam 

och korttid/växelvård. Kommunens utförare av 

hemtjänst omfattas av LOV (Lagen om 

Valfrihetssystem) och får ersättning enligt schablon 

för beställd tid. De verkställer cirka 250.000 timmar 

varje år hos runt 550 brukare. Utförarna bedömer att 

de kommer att klara utmaningarna ekonomiskt i år, 

med ett litet överskott. 

Trygghetslarm och nattpatrull bedöms löpa på enligt 

budget. Dagverksamheten har pausat sin verksamhet 

Enhetsredovisning (tkr) 
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Budget

2021 
Prognos 

2021 
Prognos-
avvikelse 

Verksamhetsområde Gemensamt och Vård och omsorg (GVO) 0,0

Särskilda boende för äldre -63 726,0 67 349,0-  -207 226,0 -210 316,0 -3 090,0

Hemtjänst biståndsenheten -27 433,0 21 252,8-  -89 748,0 -86 228,0 3 520,0

Hemtjänst kommunens utförare 75,0 9 645,5-   0,0 18,0 18,0

Boendestöd -2 612,0 3 096,2-   -10 880,0 -10 526,0 354,0

Larm- och nattpatrull sam dagverksamhet -8 269,4 8 298,4-   -27 406,0 -26 538,0 868,0

Resursverksamhet -584,4 902,8-      -3 001,0 -2 651,0 350,0
Sjuksköterskor -17 646,6 17 141,7-  -59 557,0 -56 547,0 3 010,0
Rehabenheten, hjälpmedel -6 483,4 4 763,5-   -19 274,0 -16 936,0 2 338,0
Bostadsanpassning -443,0 811,1-      -2 489,0 -2 747,0 -258,0
Funktionsnedsättning - Assistans -13 549,0 10 585,0-  -38 396,0 -42 674,0 -4 278,0
Funktionsnedsättning - LSS gruppboende -20 797,0 22 077,2-  -64 585,0 -66 488,0 -1 903,0
Funktionsnedsättning - övrigt -25 677,0 24 974,3-  -81 023,0 -79 429,0 1 594,0
Förvaltningsgemensamt -5 417,3 3 364,7-   -35 440,0 -23 606,0 11 834,0
Nämnd, biståndsenheten, administration, chefer -16 007,4 14 114,6-  -51 171,0 -50 940,0 231,0

Summa verksamhetsområde GOV -208 570,5 -208 376,9 -690 196,0 -675 608,0 14 588,0
Verksamhetsområde IFO

Personal- och övriga kostnader -14 957,3 -17 885,0 -55 744,0 -52 042,0 3 702,0
Sjuklöner covid-19 0,0 188,0 0,0 188,0 188,0
Verksamhetskostnader Barn -12 407,0 -15 793,0 -33 007,0 -50 397,0 -17 390,0
Verksamhetskostnader Vuxna -573,0 -2 404,0 -3 055,0 -4 607,0 -1 552,0
Verksamhetskostnader LSS -9 868,0 -8 523,0 -28 734,0 -25 697,0 3 037,0
Verksamhetskostnader Socialpsyk -1 594,0 -1 454,0 -3 698,0 -2 968,0 730,0
Verksamhetskostnader Våld i nära relationer -1 417,0 -974,0 -2 295,0 -2 654,0 -359,0
Verksamhetskostnader Ekonomi -12 664,0 -13 678,0 -28 864,0 -32 918,0 -4 054,0
Insatser riktade mot familjer och vuxna -5 667,0 -5 503,0 -19 062,0 -17 415,0 1 647,0
Insatser riktade mot ungdomar -2 841,0 -2 899,0 -10 411,0 -9 667,0 744,0
Ensamkommande barn (avveckling) -630,0 0,0
Ensamkommande barn 1 063,0 968,0 0,0 1 000,0 1 000,0

Summa verksamhetsområde IFO -61 555,3 -67 957,0 -184 870,0 -197 177,0 -12 307,0

Årets resultat -270 125,8 -276 333,9 -875 066,0 -872 785,0 2 281,0
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och personalen är utplacerad inom annan verksamhet 

i förvaltningen, vilket väntas ge ett överskott i den 

egna verksamheten. Detsamma gäller för Trygg 

hemgång. 

Korttid/växelvård har under inledningen av året 

förstärkt bemanningen. Samtidigt togs 

heltidsmodellen med rörlig tid bort i syfte att 

bemanna bättre utifrån brukarnas behov. 

VERKSAMHET FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Verksamhetsområdet omfattar assistans enligt LSS 

och SFB (Socialförsäkringsbalken), ledsagning, 

grupp- och korttidsboenden enligt LSS, daglig 

verksamhet och socialpsykiatri. 

Inom assistansen enligt SFB fortsätter antalet 

ärenden/timmar att minska. Därmed minskas också 

personal i motsvarande takt. Dock täcker inte 

timersättningen från Försäkringskassan kostnaderna 

för utförandet och prognosen förväntas därför visa ett 

underskott vid årets slut. Även ledsagning och 

assistans enligt SoL och LSS förväntas visa 

underskott, beroende på att ersättningen inte täcker 

personalkostnaderna i ärendena. 

Gruppbostäder visar underskott beroende på 

extrabemanning, bland annat för att möta behov hos 

brukare med demens eller andra särskilda behov. 

Bemanningen utvärderas fortlöpande. 

Korttidsverksamheten bedöms ge ett överskott vid 

årets slut. Belastningen har minskat det sista halvåret 

och därmed har behov av rekrytering för att fylla 

vakanser och vikarier vid sjukfrånvaro kunnat skjutas 

fram.  

VERKSAMHET F.D. GEMENSAMMA 
AVDELNINGEN (BISTÅND, REHAB, HSL) 

Verksamhetsområdet omfattar sjuksköterskor, rehab, 

bistånd och bostadsanpassning. Organisatoriskt 

ligger verksamheten under Myndighet och HSL, men 

ekonomiskt finns budgeten kvar under ramen för 

GVO. 

Rehab visar en positiv avvikelse i prognosen, helt och 

hållet hänförlig till att det har tagit tid att rekrytera 

personal till vikariat och en vakant tjänst. Från juni 

och framåt kommer nya medarbetare att finnas på 

plats. 

Samma analys gäller för sjuksköterskor. Vakanta 

tjänster skapar ett positivt ekonomiskt utfall. 

Rekrytering har pågått under första tertialet. 

Biståndsavdelningen visar en positiv avvikelse 

hänförligt till hemtjänst där beställda timmar bedöms 

ligga under budget vid årets slut. Enheten jobbar 

kontinuerligt med att se över tidigare beslut och 

utreda och bedöma behov av insatser. 

FÖRVALTNINGSGEMENSAMT 

Förvaltningsgemensamt omfattar verksamheter under 

social administration som är gemensamma för hela 

förvaltningen, chefer och arbetsledning, 

biståndsenhetens verksamheter förutom hemtjänst 

samt socialnämnden. 

Prognosen visar ett överskott mot budget, till största 

delen hänförligt till statliga ersättningar för Covid-19 

om totalt 8 mkr. Därtill kommer lägre 

personalkostnader på grund av vakanser och 

tjänstledigheter samt en liten reserv för oförutsedda 

kostnader. 

VERKSAMHET INDIVID- OCH 
FAMILJEOMSORG 

Personal och övriga kostnader 

Kostnaderna för personal förväntas hållas inom 

budget. 

Verksamhetskostnader barn 

Prognosen för kostnader för placeringar av barn och 
unga visar att budgeten inte kommer att hållas, ett 

stort underskott förväntas. Under årets första tertial 

har kostnaderna för placeringar ökat jämfört med 

samma period föregående år. Flera placeringar med 

höga dygnskostnader har varit nödvändiga att 

genomföra, vilket har inneburit att kostnaderna har 

skjutit i höjden. Även antalet konsultentstödda 

familjehem har ökat på grund av att det varit svårt att 

rekrytera egna familjehem. I prognosen finns ingen 

höjd tagen för placeringar som inte är kända.  

Verksamhetskostnader vuxen 

Verksamhetskostnaderna för vuxen kommer 

överstiga budgeterade medel för året. Under första 

tertialen har förvaltningsrätten fattat beslut enligt 

Lagen om vård av missbrukare (LVM) för tre 

personer. Det kvarstår även kostnader för ytterligare 

tre personer som påbörjade vård enligt LVM under 



SOCIALNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 18 

senare delen av 2020. I prognosen finns ingen höjd 

tagen för placeringar som inte är kända.  

Verksamhetskostnader LSS 

Verksamhetskostnader för LSS förväntas ge ett 

överskott jämfört med budgeterade medel. Detta 

beror på minskat antal ärenden inom verksamheten.  

Verksamhetskostnader socialpsykiatri 

De placeringar som varit aktuella under en längre tid 

inom socialpsykiatrin har avslutats eller kommer 

avslutas senast under juni månad 2021. En ny 

placering har tillkommit som enheten tagit över från 

barnenheten.  

Verksamhetskostnader för våld i nära 
relationer 

Jämfört med första tertialen föregående år har antalet 

ärenden ökat inom våld i nära relationer. Budgeterade 

medel kommer som det ser ut i dagsläget inte räcka 

till.  

Enheten insatser riktade mot familjer och 
vuxna 

Prognosen visar på ett positivt utfall, kostnaderna 

består till största delen av personalkostnader. Under 

första tertialen har det förekommit vakanta tjänster 

inom flera av enhetens verksamheter som kommer 

generera ett överskott jämfört med budgeterade 

medel.  

Enheten insatser mot ungdomar 

Även kostnaderna för enheten som riktar sig mot 

ungdomar förväntas hålla sin budget och generera ett 

överskott. Detta beror till stor del på vakanta tjänster 

och att viss personal har varit utlånad till andra 

verksamheter på grund av covid-19. 

Ensamkommande barn 

De få ärenden som fortfarande finns kvar i 

kommunen är alla placerade i egna familjehem som 

är en kostnadseffektiv placeringsform. Detta medför 

att intäkterna från Migrationsverket är högre än 

kostnaden per ungdom, vilket leder till ett 

prognosticerat överskott för verksamheten.  
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Hittills i år har investeringarna omfattat dörrlarm på 

äldreboende och inköp av sängar till 

hjälpmedelsenheten. 

 

 

Planerade investeringar avser s.k. hotellås på ett par 

äldreboenden och inköp av en transportbuss inom 

daglig verksamhet för funktionsnedsättning. 

  

(tkr) 
Utfall

2021-04 
Budget

2021 
 Avvikelse Prognos

2021-12 

Re-/löpande investeringar 369,1 4 100,0 181,0 3 919,0

Inventarier 369,1 4 100,0 181,0 3 919,0

Summa nämnden 369,1 4 100,0 181,0 3 919,0
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2020  
 

SAMTLIGA NÄMNDER 

Utreda och säkerställa en fungerande process för 

lokalförsörjning och lokaler som verksamheterna ej 

längre behöver.  

Kommunstyrelsen bär samordningsansvaret. 

Utfall 

Flera samordningsvinster för lokaler har utarbetats 

inom verksamhet funktionsnedsättning, som 

samarbetar mellan enheter för att öka beläggningen i 

de lokaler som finns tillgängliga. På så vis kommer 

också lokaler till nytta för fler brukare. Arbete pågår 

även inom verksamhet hemstöd där lokaloptimering 

inom boendestöd efterforskas. Omflyttningen av 

verksamheter till Ranliden för resursoptimerande 

effekter pågår också och kommer fortgå under 2021.  

SOCIALNÄMNDEN 

Utreda om de placeringar som finns inom IFO i större 

utsträckning kan finnas inom den egna kommunen 

eller i samarbete med andra kommuner i Skaraborg. 

Utfall 
Kostnaden för placeringar minskade under 2020 till 

följd av fler familjehemsplaceringar och placeringar i 

egen regi. Socialnämnden gör bedömningen att Hem 

för vård och boende (HVB) tillsammans med andra 

kommuner inte innebär en minskad kostnad. Under 

början av 2021 har dock kostnaderna för placeringar 

ökat markant och det finns ingenting som tyder på 

någon nedgång.  

Uppföljning till budgetarbete 2021. 

KOMMUNSTYRELSEN, SOCIALNÄMNDEN, 

KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

– Utarbeta en strategi för att minska kostnaderna för 

försörjningsstöd och få fler i arbete. Kommun-

styrelsen bär samordningsansvar. 

Utfall 
Enheten för stöd och försörjning flyttade den 1 maj 

över till Kompetens- och arbetslivsnämnden. Fram 

till att flytten genomfördes har nämnderna samarbetat 

tätt i olika arbetskonstellationer för att göra 

övergången så bra som möjligt.   
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Respektive enhetschef träffar sin avdelningschef i 

ledningsgrupper för avstämning regelbundet.  

Verksamheternas ledningsgrupper träffar socialt 

ansvarig samordnare/verksamhetsutvecklare tre 

gånger årligen för dialogbaserad uppföljning. 

Socialförvaltningens ledningsgrupp träffas varannan 

vecka och består av socialchef, biträdande socialchef 

och avdelningschefer.  

Socialchef träffar socialnämndens ordförande inför 

arbetsutskott och nämnd. Som stöd till chefer finns 

även ett antal olika funktioner på social-

förvaltningens administration.  

Beslutsfattande sker i styrkedjan och beslut 

kommuniceras och verkställs genom chefslinjen som 

beskrivits.  

ÅTERKOPPLING TILL 
NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Socialchef informerar nämnden löpande i samband 

med nämndssammanträde gällande verksamhets-

förändringar, ekonomiska förhållanden inom 

nämnden som påverkar kommunen övergripande 

och andra liknande frågor. Vid behov informerar 

även tjänsteperson/er om ett ärende.  
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Bilaga 1 - Handlingsplan för verksamhet Myndighet och 
Hälso- och sjukvård, (f.d. Individ- och Familjeomsorgen), 
tertial 1, 2021 

BAKGRUND 

Prognosen efter första tertialen visar ett underskott 

på drygt 12 miljoner för 2021. Med anledning av det 

ska socialnämnden avge en handlingsplan till 

kommunstyrelsen för redovisning av åtgärder för att 

bromsa kostnaderna 

AKTUELLT LÄGE 

Resultatet för 2020 blev bättre än vad prognoser 

tidigare under året visat. Förutsättningarna för att 

hålla budget var dock obefintliga då verksamheten 

under lång tid varit underfinansierad. Antalet 

placeringar minskade både på vuxen och 

barn/ungasidan. Vi kan inte utskilja någon enskild 

orsak till detta, men kan inte utesluta att pandemin 

Covid-19 påverkat. På samma sätt som den nu 

påverkar åt andra hållet, då vi ser en ökning av 

placeringar. 

De punkter som redovisas nedan är insatser som 

gjorts för att bromsa kostnaderna. Då verksamheten 

inte har en budget som täcker samtliga kostnader, 

kommer dock inte dessa åtgärder vara tillräckliga för 

att nå en budget i balans. Vi såg under fjolåret en 

förbättring av resultat under årets andra hälft, vilket 

behöver analyseras och följas upp mer noggrant för 

att kunna se orsaker till detta. Stöd och Försörjning, 

som bidrar till det negativa ekonomiska resultatet 

med ca 4 000 tkr, övergick 1 maj till kompetens- och 

arbetslivsnämnden. Med anledning av detta kommer 

inte någon handlingsplan redovisas för denna del.  

Fortsatt är det kostnader inom barn- och 

ungdomsvården som driver kostnaderna, men även 

inom missbruksvård och boende för personer inom 

socialpsykiatrin. Barn- och ungdomsvården visar ett 

prognostiserat underskott på drygt 17 miljoner, 

medan missbruksvården visar c:a 1,5 miljoner. 

NETTOKOSTNAD TOTALT 

Diagrammet nedan visar på Nettokostnaderna, 

dividerat med antal invånare den sista december-20. 

Nettokostnad = bruttokostnad – bruttointäkt. 

Statistiken är hämtad från KOLADA (Kommun- och 

landstingsdatabasen) och Falköpings Kommun 

jämförs med ”Liknande kommuner socioekonomi” 

(Hallsberg, Trelleborg, Vänersborg, Uddevalla, 

Sävsjö, Nässjö, Tranås). Den sammantagna 

statistiken finns inte redovisad för 2020, men så 

långt som det visas sticker Falköpings Kommun inte 

ut nämnvärt. 

Övergripande IFO 

Observera att nedanstående statistik även inkluderar 

ekonomiskt bistånd. 
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NETTOKOSTNAD BARN OCH 
UNGDOMSVÅRD 

Kostnaderna för barn- och ungdomsvård är fortsatt 

höga, men sticker inte ut i förhållande till jämförbara 

kommuner. Statens institutionsstyrelse (SiS) är de 

enda som bedriver verksamhet med låsbar avdelning 

för barn och unga. SiS har och år höjt denna 

dygnsavgift med drygt 11%. En kostnadsökning som 

inte räknas upp i verksamhetens budget i samma 

grad, vilket även detta leder till ett sämre resultat. 

Kostnad barn och unga  

Arbetet med att arbeta för minskning av kostnader 

för HVB-vård samt konsulentstödda familjehem 

fortgår. Minskningen som sågs i slutet av 2020 har 

nu vänt och under första tertialen har antalet LVU-

beslut ökat.

NETTOKOSTNAD VUXEN 

Enheten Vuxen/LSS visar även de på ett negativt 

resultat för 2021. Kostnader för LVM-vård 

(tvångsvård av missbrukare) samt kostnader för 

externa placeringar av personer inom 

socialpsykiatrin driver kostnaderna. De sistnämnda 

har nu i senare delen av tertialen avslutats, då vi 

kunnat erbjuda dem plats i egen regi eller att 

personen valt att bosätta sig i annan kommun. 

När det gäller vård på SiS för LVM-vård är 

kostnadsökningen per dygn inte lika stor som för 

LVU-vård, utan här c:a 7%. 
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Statistiken i diagrammet ovan visar kostnad för 

missbruksvård på institution diagrammet nedan visar 

kostnad totalt. Någon likande statistik för 

placeringar inom socialpsykiatri finns inte.  

Kostnad missbruksvård  

Trots att Falköpings Kommun har höga kostnader 

för institutionsvård, både i förhållande till 

jämförbara kommuner och till riket, ligger 

kostnaderna totalt för missbruksvården i likhet med 

riket.  

Att antalet placeringar inom LVM-vård ökat innebär 

inte nödvändigtvis att kostnaderna består över tid. 

Detta då vi arbetar med att placeringen övergår till 

vård på annat boende till en lägre dygnskostnad.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÅGÅENDE ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA KOSTNADERNA

EKONOMIUPPFÖLJNING MÅNADSVIS 

Dessa uppföljningar startade under 2020 och fortgår. 

Ekonom, verksamhetschef, enhetschefer och 1:e 

socialsekreterare/arbetsledare träffas 1 g/mån för att 

gå igenom det ekonomiska läget och pågående 

placeringar. 

Den förväntade effekten att det ska leda till en bättre 

ekonomistyrning och en större medvetenhet kring 

kostnader och verksamhet för arbetsledningen på 

respektive enhet har till viss del uppnåtts. 

Medvetenheten har ökat, men faktum kvarstår att 

placeringar är nödvändiga. Vad som sker är dock att 

diskussioner om alternativa lösningar och fortsatt 

planering av ärenden sker tillsammans med samtliga 

deltagare. 

STRATEGI FÖR HEMMAPLANSLÖSNINGAR 

BARN OCH UNGA 

Strategin implementerades under 2020 med 

förväntad effekt att minska köpt vård. Under fjolåret 

syntes resultat av den förväntade effekten, något som 

i årets början tyvärr inte märkts av. Enheten har 

genomfört en medial kampanj för att rekrytera 

familjehem. Detta för att minska användandet av 

konsulentstödda familjehem. Kampanjen visade sig 

lyckad och flera familjer har hört av sig om visat 

intresse. Utmaningen nu är istället att ta hand om 

dessa, utreda och att hålla intresset vid liv i avvaktan 

på eventuell placering.  
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UTÖKAD SAMVERKAN BARN OCH 
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN (BU) 

En ny samverkansform håller på att arbetas fram 

mellan Barn- och Unga enheten, Ällagatans 

förebyggande team och BU. Syftet är att tidigare 

fånga upp barn och unga genom konsultation med 

socialsekreterare och erbjuda tidigare insatser.  

Ytterligare arbete för utökad samverkan kommer 

inledas under hösten efter att ovanstående 

samverkansform implementerats. Båda 

förvaltningarna befinner sig ett läge där de resurser 

som står till förvaltningarnas förfogande inte räcker 

för att arbeta bredare med de mest utsatta grupperna. 

Den utveckling som nu är med allt fler placerade 

barn och unga måste prioriteras. Det är därför av 

synnerlig vikt att detta beaktas i kommande 

budgetdiskussioner. 

Förväntad effekt: Att i ett tidigare skede 

uppmärksamma barn, unga och deras familjer med 

behov av stöd och kunna erbjuda detta i 

förebyggande syfte. Därigenom minska omfattande 

utredningar och kostsamma placeringar. En än mer 

utökad samverkan, som planeras starta upp under 

hösten, syftar också till att tillsammans finna 

lösningar för utsatta barn och unga och därmed 

kunna minska kostnader för skolgång externt och 

möjliggöra ett kvarboende inom kommunen. 

KONSULTATIONSTEAM 

Under ett drygt år har Konsultationsteam Vuxen 

varit igång. Detta har inneburit snabbare avslut av 

placeringar, men också att placeringar har kunnat 

undvikas. Detta arbete kommer fortgå i syfte att 

minska/förkorta antalet placeringar. 

Nu planerar vi liknande arbete när det gäller barn och 

unga. Utökad intern samverkan mellan enheterna för 

att hitta konstruktiva hemmaplanslösningar. Att i 

dialog komma fram till tänkbara insatser förräntas 

bli mer effektivt än att enbart skicka beställning till 

utförare. Vid behov kommer andra aktörer inom 

kommunen bjudas in i samverkan. 

Förväntad effekt: Minskade kostnader för externa 

placeringar, samt mer välplanerade insatser då dessa 

sker i samråd. 

SAMVERKAN BOENDESTÖD 

Enheten Insatser för familjer och vuxna har inlett ett 

samarbete med boendestödet inom verksamhet 

Hemstöd. Enheten har idag inte möjlighet, utifrån 

personaltillgång, att under lång tid stötta familjer i 

hemmet med omfattande insatser. Det kan handla om 

familjer där föräldrarna inte har förmåga att fullt ut 

se sina barns behov men som med stöd fortsatt kan 

ha sina barn hemma. Genom denna samverkan av 

personalresurser öppnas en möjlighet, då enheten 

annars inte har de omfattande resurser som detta 

kräver. 

Förväntad effekt: Minskad kostnad för placering då 

omfattande insatser kan ges på hemmaplan. 

COVID-19 

Implementering av nya arbetssätt och 

samverkansformer har till viss del avstannat under 

året. Samtidigt har vi blivit allt bättre på att använda 

oss av digitala mötesformer. Nödvändiga möten, 

som t ex konsultationsteam, kräver att delar av 

verksamheterna möts för dialog. Vi ser nu en ökad 

takt på vaccinationerna och har en förhoppning om 

att vi efter sommaren alltmer kan återgå till att kunna 

mötas och arbeta på plats. 

Vi kan inte utesluta att Covid-19 har en påverkan på 

det resultat vi ser idag och det vi såg i fjol. Pandemin 

har nu pågått så länge att de negativa effekterna med 

största sannolikhet påverkar vårt arbete och 

därigenom även det ekonomiska resultatet. 
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Inledning  
SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg 
för uppföljning av planerad verksamhet och en 
indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 
Delårsrapporten syftar också tydliggöra att mål och 
ambitioner samspelar med de resurser som 
kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 
Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 
till eventuella verksamhetsförändringar som kan 
behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin utgångspunkt i kommunen 
som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till  

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 
till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov.  

 

 

 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som 
syftar till att sammanföra verksamhets- och 
ekonomi-styrning. Nämnden följer kontinuerligt 
upp sin verksamhetsplan och budget i samband med 
kommunens gemensamma uppföljningar vid första 
tertialen, delårsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  
 

NÄMNDENS ORGANISATION 

Nämndens verksamhet delas upp i verksamheter 
finansierade av skattemedel samt VA-kollektivet 
och Biogasen som finansieras via taxor. 
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NÄMNDENS UPPDRAG 

Nämndens ambition är att förvaltningen ska 
upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 
Förvaltningen ska arbeta med medarbetarskap och 
ledarskap som bygger på goda relationer, ansvar, 
tydlighet och utveckling. Satsningar görs för att få 
en bra arbetsmiljö avseende lokaler, maskiner och 
redskap. All personal erbjuds heltidsanställning. 

Nämnden tar hänsyn till barnkonventionen i den 
verksamhet och de ärenden som påverkar barn och 
unga.  

 

SKATTEFINANSIERAT 

Park/Gata 

Uppdraget är att förvalta och underhålla kommunens 
allmänna platsmark som gator, parker och torg samt 
att företräda kommunen som väghållare och vara 
ansvarig för trafiklagsanknutna frågor och 
trafiksäkerhet på kommunens gator. 

Avdelningen projekterar, projektleder och anlägger 
kommunens infrastruktur som gator och VA-nät, 
förvaltar och projektleder utbyggnad av kommunens 
ägda järnvägsspår och kommunens flygplats. 
Avdelningen ansvarar för att genomföra kommunens 
mark och exploateringsinvesteringar i form av 
anläggning. Avdelningen ansvarar för kommunens 
operativa del av kollektivtrafikarbetet. Park/Gata 
handlägger torghandel och vår- och höstmarknad, 
bidragsgivning för enskilda vägar och 
belysningsföreningar samt ansvarar för kommunens 
transportcentral. I avdelningens ansvar ingår även 
yttre fastighetsskötsel av kommunens fastigheter 
samt transporter inom kosten och avfallsåtervinning 
från fastighet. 

Kost 

Tillagning och servering av måltider till förskola, 
skola, gymnasium och äldre både inom särskilt och 
ordinärt boende. 

Fastighet 

Lokalförsörjning och lokalförsörjningsplan för 
kommunens verksamheter. Förvaltning, drift, 
underhåll och fastighetsskötsel av kommunens 
fastigheter samt verksamhetsservice. 

Projektledning och projektering av kommunens 
fastighetsprojekt. Inhyrning av externa lokaler. 
Ansvarar för samtliga hyreskontrakt. Ansvarar för 
brand- och inbrottslarm i lokaler med kommunal 
verksamhet.  

Städ 

Städning i kommunens ägda och inhyrda fastigheter 
där det bedrivs kommunal verksamhet. 

Övrig verksamhet 

Kansli med gemensam administration, nämnden, 
stadshusvaktmästeri, reception/växel och borgerlig 
vigsel.  

Renhållning/sluttäckning, huvudmannaskap för 
verksamheten som verkställs av kommunförbundet 
Avfall Östra Skaraborg (AÖS) samt sluttäckning av 
deponier. 

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt 
knutet till tekniska nämnden, som ansvarar för 
ordförande, sekreterare och kansliservice. Rådet är 
ett organ för samråd och information mellan 
kommunen och företrädare för de handikappades 
riksorganisationer inom kommunen.   
 

TAXEFINANSIERAT 

VA-kollektivet 

Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och 
dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-
kollektivet i huvudsak i kommunens tätorter. 

Biogas 

Behandling av matavfall genom rötning för att 
producera biogas för uppgradering till fordons gas. 
Efterbehandla rötresten till ett fullvärdigt 
jordförbättringsmedel som återförs i kretsloppet. 
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KOMMUNAL VERKSAMHET VIA 

AVTALSSAMVERKAN 

Tekniska nämnden berörs av de avtal som 
Kommunstyrelsen tecknat om avtalssamverkan med 
AÖS, MÖS samt Skaraborgs vatten. 
 

KOMMUNAL VERKSAMHET VIA PRIVATA 

UTFÖRARE  

Inom park/gata avdelningen finns det avtal om att 
utföra kommunal verksamhet inom områdena: 

- Vinterväghållning i Falköpings 
ytterområden, avtal finns med Carlgrens 

Entreprenad och transport AB, Josefssons 
gräv i Åsarp AB, Danielssons lantbruk i 
Odensberg AB samt några mindre firmor.  

- Driftsavtal för skötsel av flygplatsen med 
Marcbro AB.  

- Avtal med Falbygdens energi AB om drift 
av offentlig belysning. 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Covid -19 

I samband med utbrottet av virussjukdomen covid-
19 förändrades omvärlden totalt under fjolåret. 
Verksamheterna inom omvårdnad och barn- och 
utbildning har påverkats mest. Det har fått 
följdverkningar framförallt för städavdelningen och 
kostavdelningen hos Tekniska nämnden. 

För städavdelningens del fortsätter pandemin att 
påverka avdelningen. Tillfälliga omflyttningar av 
personal och anpassningar görs löpande beroende på 
hur verksamheter är stängda, öppna och/eller 
bedriver distansarbete. Gymnasieskolan har till viss 
del studier på distans men för att kunna hålla 
rekommenderat avstånd så används lokalerna fullt ut 
som tidigare.  

För kostavdelningen fortsätter effekter av den 
pågående pandemin att påverka verksamheten. 

Fortsatt erbjuds det lunchlåda till de elever på 
gymnasiet som bedriver distansundervisning. Utöver 
det finns det på gymnasiet servering av korv och 
bröd i entrén och dessutom finns möjlighet att hämta 
salladslåda i cafeterian. Allt för att försöka minimera 
trängsel i matsalen. 

I övrigt har skolrestaurangerna återgått till 
bufféservering med minst två olika lunchrätter att 
välja mellan, men salladsutbudet är fortfarande 
något begränsat i förhållande till kostavdelningen 
önskar erbjuda. 

Biogas 

Nationellt är det hård konkurrens om matavfall till 
rötningsanläggningar vilket gör att priset för 
behandling av matavfall ligger på historisk låga 
nivåer. Avtalet om leverans av biogas löper på under 
året och ersättningen i gällande avtal är låg vilket 
tillsammans innebär drastiskt försämrad lönsamhet 
för verksamheten. Samarbete med externa aktörer 
behöver utvecklas för att få tillbaka lönsamheten i 
verksamheten. 
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DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 

PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Förvaltningen påverkas av komplexa frågor som 
t.ex. lokalförsörjning, miljö- och klimatfrågor. Alla 
avdelningar inom förvaltningen påverkas av dessa.  

Lokalförsörjningen är beroende av att många 
parter/instanser behöver komma överens om innehåll 
och prioriteringar samt tidssättning av om-, till- och 
nybyggnation alternativt avyttring. Olika beslut i 
dessa frågor påverkar strategiska beslut som 
planering av fastighetsunderhåll, investeringsbehov, 
organisation och bemanning inom t.ex. städ- och 
kostavdelningen. Vilka ytor Park/Gata ska sköta och 
hur infrastrukturen (vägar, vatten och avlopp, el, 
fiber) i olika områden ska utvecklas/förändras och 
sedan skötas.  

Miljö- och klimatfrågorna är även de ett exempel på 
komplexa frågor. De är inte alltid enkla att hantera 
då det ofta finns olika åsikter i ämnet om t.ex. orsak 
och verkan. Ibland är de till och med i konflikt med 
varandra. Inte desto mindre måste förvaltningen 
försöka att förhålla sig till problematiken och 
försöka göra det som går för att skapa en hållbar 
framtid. Genom att vara uppdaterade inom våra 
respektive områden/avdelningar och försöka omsätta 
kunskapen till praktik. Krav ställs exempelvis i olika 
upphandlingar, t.ex. miljöasfalt, entreprenörers 
fordons beskaffenhet, giftfria byggmateriel, bra 
livsmedel m.m.  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den 
löpande måltexten.  

Tekniska nämnden arbetar mot alla fyra målen. 
Nämndens arbete med de globala målen enligt 
Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som strategiska 
processerna inom förvaltningen. Nedan beskrivs 
några exempel på detta. 

För kostavdelningens del ligger fokus i år på de 
klimatlöften som kommunen avgett inom ramen för 
”Agenda 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Dels handlar det om det klimatavtryck som görs 
genom inköp av livsmedel, där målet för året ligger 
på 1,6 kg CO2e per kg livsmedel vilket nåddes redan 
2020. Just nu visar tendensen att klimatavtrycket 
kommer att minska ytterligare under 2021. 
När det gäller matsvinn är det en bit kvar och där 
ligger målet för året på 45 gram svinn per serverad 
portion. Strävan ligger helt i linje med vad som 
sannolikhet kommer att beslutas om i den 
”Klimatstrategi” som är under framtagande i 
kommunen. 
 
Beslut är också taget i kommunen om att delta i 
Världsnaturfondens aktivitet ”One planet city 
challenge”. Temat för i år (och 2022) är ”Mat inom 
planetens gränser” om hållbar mat och utbildning 
och vilka möjligheter som finns när dessa 
kombineras. En arbetsgrupp kommer att sättas ihop 
för arbetet kring detta med deltagare från 
kostavdelningen, barn- och utbildningsförvaltningen 
och kommunens miljöstrateg. 

Verksamheten har gott stöd i flerårsplanen där det 
tydligt framgår att kostavdelningen ska föregå med 
gott exempel och fatta modiga beslut. 

Städavdelningen tar dagligen hand om avfall från 
verksamheterna. En förutsättning för cirkulär 
ekonomi är ett fortsatt arbete med att ändra beteende 
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när varor tjänat ut så att de sorteras och inte hamnar 
bland de osorterade soporna. Att varje verksamhet 
sorterar sitt avfall på ett korrekt sätt är viktigt för att 
kommunen ska minska sin volym av osorterade 
sopor.  

Inom avdelningen minimeras användning av 
kemikalier, impregnering görs för städklara 
moppar/dukar och kemikaliefria metoder används 
där möjlighet finns. 

Tecknade avtal av städkemikalier och material är ett 
viktigt instrument för att minska kommunens 
negativa miljöpåverkan. Städavdelningens 
transporter samordnas genom aktuella 
beställningsrutiner.  

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Kostavdelningen har gjort justeringar i bemanning 
och organisation för att möta upp mot de besparingar 
de ålagts. Den pågående pandemin fortsätter påverka 
verksamheten genom att antalet serverade portioner 
inte når upp till tidigare nivåer och att inga externa 
(eller interna) aktiviteter föranleder extra 
beställningar som genererar intäkter men inte heller 
några egentliga utgifter. 
 

Städavdelningen ser tillsammans med 
verksamheterna över ytor och städfrekvenser. 
Arbetet fortsätter med avtal/riktlinjer kopplade till 
gällande överenskomna lokalvårdsbeskrivningar 
vilket leder till ett effektivare nyttjande av lokaler 
och att städningen är enligt verksamheternas önskan. 
De besparingar som ålagts har på så sätt klarats.  

Pandemin fortsätter påverka genom att 
städavdelningen får göra anpassningar som krävs när 
verksamheterna förändrar. Det så kallade 
”pilotprojekt” som görs under 2021 där Kultur- och 
fritidsförvaltningen har städansvaret för idrottshallar 

bidrar till en osäkerhet för hur avdelningens 
personalstyrka och/eller rekryteringar blir.   

Fastighetsavdelningen kan redan nu se, som en 
effekt av de nyligen återinförda internhyrorna, ett 
större fokus på yteffektivitet (innebärande lägre 
kostnader) ute bland de övriga förvaltningarna. 

Fastighetsavdelningen har arbetat med att 
färdigställa underlaget för att införa de nya 
interhyrorna. Det innebär att policy för 
lokalförsörjning och projektinvesteringar, riktlinjer 
för hyressättning, gränsdragningslistor m.m. ska 
vara färdigställda och beslutade under 2021. De nya 
interhyrorna beräknas vara klara att införas årsskiftet 
2021/2022. 

VA-avdelningen sedan 2018 deltagit i framtagandet 
av en strategisk VA-plan för kommunen. Planen ska 
fungera som ett styrmedel för kommunen samt för 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. I 
planen tydliggörs kommunens viljeinriktning och i 
form av strategiska vägval. Efter remiss genom 
kommunens nämnder under våren 2021 går VA-
planen vidare till kommunfullmäktige för antagande. 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 
verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 
och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 
och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 
kommunala organisationen från 
kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 
och analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-
sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av 
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 
insatser. Syftet är att få en så övergripande och 
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 
sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 
satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 
bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 
utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande 
beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Tekniska nämnden har brutit ner fullmäktiges mål i 
ett antal delmål. Till dessa är ett antal 
kommunikativa indikatorer kopplade som följs upp 
på helårsbasis och inte i denna rapport. I denna 
delårsrapport görs en beskrivning av vad vi arbetar 
med under varje mål. I och med att året är så ungt 
görs ingen målbedömning i denna rapport utan den 
ska ses mer som en beskrivning av åt vilket håll vi är 
på väg.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 

 

Det är människorna som skapar ett hållbart 

samhälle 

Ett socialt hållbart Falköping skapas tillsammans 
med kommuninvånarna. Medborgardialog är av 
central betydelse i kommunens arbete med de 
övergripande målen och mot visionen. 

En förutsättning för att uppnå visionen av Det goda 

livet är att Falköpings kommun är en trygg plats att 
leva och bo på. 

Den faktiska och den upplevda tryggheten skapas 
genom möten mellan människor och när relationer 
byggs. 

Delmål: att förvaltningen har riktade 
kommunikationsaktiviteter varje år för att öka 
dialogen med medborgarna. 

Aktiviteter: Under våren har Fastighetsavdelningen 
haft informationsmöte med föräldrarepresentanter 
runt Odensbergsskolans planerade om- och 
tillbyggnad. 

Park/Gata har inte haft några riktade 
kommunikationsaktiviteter första tertialen då det 
inte varit några aktuella projekt i den fasen. 

Delmål: att barn får inflytande när lekplatser 
nyanläggs eller förnyas i större omfattning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har planerat 
lekplatserna vid Broddetorpsskolan och 
Hästbackens förskola tillsammans med 
verksamheten. 

Park/Gata har inte anlagt några lekplatser under detta 
tertial. 

 

 

 

 

 

Förebyggande insatser barn och unga 

I arbetet med social hållbarhet ska förebyggande 
insatser för barn och unga prioriteras. Det handlar 
om tidiga insatser och ett långsiktigt perspektiv för 
att kommunen ska växa och utvecklas 

Delmål: att genom skolmåltiderna, på ett positivt 
och naturligt sätt, främja en hälsosam livsstil, och 
lära elever om hur vår livsmedelskonsumtion 
påverkar hälsa och miljö. 

Aktiviteter: Kommunens måltider är utformade på 
ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på 
både lång och kort sikt. 

I enlighet med den föreslagna klimatstrategin för 
Falköpings kommun arbetar avdelningen aktivt med 
fokus på måltidens roll i lärande för hållbar 
utveckling. 

Bra bostäder och goda boendemiljöer 

Människan ska vara utgångspunkt i 
samhällsbyggandet och medborgarnas kvalitativa 
värden sätts i fokus i skapandet av stads- och 
landsbygd. Att ha en bostad i en väl fungerande 
boendemiljö ökar möjligheterna att klara andra delar 
såsom utbildning, arbete och fritid. 

Delmål: att tillsammans med andra förvaltningar 
verka för att skapa fungerande boendemiljöer 
avseende infrastruktur och utomhusmiljö. 

Aktiviteter: Park/gata har fortsatt anläggandet av 
det nya bostadsområdet på Fåraberget och under 
första tertialen 2021 har byggnationen av etapp 2B 
påbörjats. Etappen innehåller ca 40 småhustomter, 
flerbostadshus och en förskola.  

VA-avdelningen arbetar vidare med reinvesteringar 
av rörledningar för att bibehålla ”hundraårstakten”. 
Säkert vatten är en del av infrastrukturen som skapar 
en bra boendemiljö. 
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Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Antal utförda kommunikationsaktiviteter med medborgarna. (st.) 

Andel av nya/förnyade lekplatser där barn fått bli delaktiga i utformningen. (%) 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 
 

Falköpings kommun ska vara en bra plats att bo, 

verka och leva på - en plats där medborgarna känner 

stolthet 

En god boendemiljö med tillgång till fina naturvärden 
och attraktiva miljöer ökar Falköpings kommuns 
attraktionskraft. Kommunen ska därför vara i 
framkant och i ständig rörelse och samtidigt förstärka 
det som är unikt för Falköping. Kommunen vinner på 
att samverka, skapa nätverk och mötesplatser för att 
åstadkomma detta. 

Delmål: att verka för att det finns bra och tillgängliga 
ytor för rekreation i kommunen. 

Aktiviteter: Den nya Platåbergsorganisationen har 
inneburit mycket inledande arbete för att skapa 
struktur och förutsättningar för att utveckla områdena 
efter överlämningen till Kultur och fritid som 
kommer att ta över drift och skötsel. 

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer 

För att stärka attraktiviteten ska kommunen arbeta för 
att försköna stads- och landsbygdsmiljöerna och 
därmed göra det offentliga rummet till en nära, trygg 
och inspirerande miljö med mötesplatser. 

Delmål: att det ska finnas välskötta grönytor som kan 
fungera som naturliga mötesplatser. 

Aktiviteter: Under första tertialen har arbetet med att 
ta fram en ny grönstrukturplan för Falköping 
kommun startats. Processplan har tagits fram och en 
projektanställning har utannonserats till Park/Gata. 
Denna person ska inventera grönytorna under 
sommaren för att tydliggöra vilka värden som finns i 
våra grönytor.  

Delmål: att befintliga och tillkommande byggnader 
sköts med framförhållning för att säkerställa en bra 
livslängd och trevliga fungerande ytor över tid. 

Aktiviteter: Vid projekteringar av nya byggnader är 
förvaltare och driftschef med för att lämna synpunkter 
på materialval och olika lösningar för att fastigheten 

ska kunna skötas på ett bra sätt över tid och säkerställa 
bra lokaler till de olika verksamheterna.  

För det befintliga fastighetsbeståndet arbetar 
förvaltarna aktivt med rullande femårsplaner för det 
planerade underhållet med samma syfte. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 

kommunikationer samt utbyggd infrastruktur 

Attraktiviteten för landsbygdsboende ska stärkas 
ytterligare genom fortsatta satsningar på utveckling 
av infrastruktur. 

Kommunen ska bidra till att minska klimatpåverkan 
och skapa ett hållbart energisystem som bygger på 
lokala och förnybara resurser och aktivt arbeta med 
hållbara livsstilar. Falköpings kommun ska vara en 
fossilfri kommun år 2030. 

Delmål: att trygga färdvägar för gångtrafikanter och 
cyklister ska främjas. 

Aktiviteter: Nya projekt för att bygga ut trygga 
cykelbanor har startats på Marknadsgatan och 
Fogdegatan.  

Delmål: att våra byggnader ska konverteras/byggas 
om till fossilfri uppvärmning 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen ska succesivt ta 
fram kostnadsberäkningar för att konvertera de 
fastigheter som har inslag av fossil uppvärmning. För 
att utföra dessa åtgärder kommer 
fastighetsavdelningen att behöva yrka extra anslag. 

Delmål: att förvaltningens fordonsflotta/maskinpark 
ska konverteras till fossilfri drivning 

Aktiviteter: Arbetet med att ta fram en ny 
Trafikstrategi för kommunen har påbörjats och en 
processplan har tagits fram. Ett förfrågningsunderlag 
för en konsult har arbetats fram under första tertialen 
som ska stötta kommunens projektgrupp med att ta 
fram Trafikstrategin. Denna Trafikstrategi har bäring 
mot den kommande klimatstrategin för kommunen 
där konvertering av. 
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Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Har beslutade grönyteplaner följts? (ja/nej) 

Gång- och cykelvägar som byggts ut. (totalmeter) 

Andel av TN:s fordon med fossilfria drivmedel, helt eller delvis.  (%)  (Ny) 

Andel av kommunens fastigheter (objektsnivå) som har fossilfri uppvärmning. (%) (Ny) 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 
 

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

Falköping har ett strategiskt kommunikationsläge vid 
västra stambanan och en god infrastruktur som ska 
användas och utvecklas för att stärka Falköpings 
attraktivitet. Detta skapar förutsättningar för 
logistikutveckling, nyetableringar och stärker 
befintligt näringsliv. En infrastruktur med hög 
ambitionsnivå påverkar utvecklingen av företagande.  

Delmål: att förvaltningen arbetar för att långsiktigt 
utveckla infrastrukturen i kommunen vad det gäller 
gator, gång – och cykelbanor, ledningsnät för vatten 
och avlopp samt Marjarp. 

Aktiviteter: På Marjarp har de fleråriga projekten 
med att bygga ut nya industrigator för etableringar 
kunnat avslutas under första tertialen 2021. Även 
terminalspår 3 och 4 har kunnat färdigställas varav ett 
av dem kommer att säljas direkt till privat aktör enligt 
tidigare upprättat avtal.  

VA-avdelningen har en fortsatt hög utbyggnadstakt 
för att bidra till en fungerande infrastruktur för såväl 
bostäder som företagsetableringar. 

Falköping – en drivande aktör 

Falköpings kommun ska vara och upplevas som en 
kreativ och drivande kommun som skapar goda 

förutsättningar för nya företag, nya etableringar och 
befintliga företag. 

Förvaltningen har även en ambition att försöka bidra 
till en utveckling av näringar inom den gröna sektorn 
samt öka medvetenheten kring hållbarhetsfrågor. 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt främjar 
företagens möjlighet att delta i upphandlingar  

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen har gjort några 
mindre ramavtalsupphandlingar och där deltar 
företag från närområdet. 

Kostavdelningen genomför numera sina 
livsmedelsupphandlingar tillsammans med ett antal 
andra kommuner i Skaraborg via Skövde 
upphandlingsenhet. Senast valde vi att avbryta vår del 
när det gällde mejerivaror då det hela inte riktigt gick 
som vi ville. Allt i ett försök att få till avtal med lokala 
företag. 

Inför upphandling av maskiner/fordon finns dialog 
med de lokala företagen runt våra behov och hur 
marknaden kan matcha våra behov. Vi diskuterar 
bland annat hur marknaden har utvecklats sedan våra 
senaste inköp, för att få input till hur vi kan utveckla 
vår fordonspark. 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 
UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

En lärande och utvecklande verksamhet  

En lärande och utvecklande verksamhet bygger på 
flera delar. 

En stor bit i detta är att kunna rekrytera kvalificerad 
personal till olika arbetsuppgifter samt att kunna 
behålla befintlig kompetent personal. 

Delmål: att samarbete med kommuninterna och 
externa utbildare ska finnas för att på så sätt 
säkerställa att personer utbildas med de spets- och 
breddkompetenser som behövs nu och framöver inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Aktiviteter: Förvaltningen försöker bereda plats för 
olika typer av praktikanter. 

Förvaltningen försöker även hitta möjliga 
feriepraktikantplatser som kan fungera i dessa 
coronatider. 

Delmål: att säkerställa att relevant 
kompetensutveckling för all personal erbjuds 
kontinuerligt. 

Aktiviteter: På lite längre sikt ska de flesta 
fastighetsskötartjänster uppgraderas till 
fastighetstekniker. Detta ska ske dels genom 
nyrekrytering vid nyanställning dels genom 
vidareutbildning av den befintliga personalen. 

Digital utbildning har påbörjats i yrkessvenska för 
lokalvårdare. Utbildningen kommer att genomföras 
under stora delar av 2021. 

Park/Gata kontinuerligt utbildningar för att 
säkerställa god arbetsmiljö och trygga säkerheten för 
personalen. Avdelningen har nyligen hjälpt personal 
med att komplettera sitt körkort med C-behörighet. 
Personal som kör lastbil i tjänsten erbjuds nu YKB-
utbildning (YrkesKompetensBevis som numera är ett 
lagkrav). 

Delmål: att förvaltningen jobbar aktivt med 
tillitsbaserat ledarskap och arbetar för en god 
arbetsmiljö som leder till att personalen trivs och vill 
bli kvar inom förvaltningen. 

Förvaltningen arbetar för att skapa tydliga 
ansvarsområden och många kontaktytor för dialog 
mellan yrkesgrupper för att skapa bra arbetsflöden. 
Eventuella problem hanteras när de dyker upp. Detta 
skapar en trygg arbetssituation. 

Park/Gata väljer aktiv att genomföra vissa projekt helt 
i egen regi för att säkerställa kompetens och skapa lite 
nya utmaningar för personalen. Detta gör även att vi 
utvecklas som beställare av externa tjänster. Ett 
exempel på detta är etapp 2B på Fåraberget som vi 
gör själva. 

En annan del, av att vara en lärande och utvecklande 
verksamhet, är att förvaltningen ska ha ett långsiktigt 
perspektiv på sina verksamheter i syfte att skapa ett 
miljömässigt hållbart samhälle som tar miljö- och 
klimatansvar för att göra så litet klimatavtryck som 
möjligt. 

Delmål: att optimera de system och processer vi har i 
våra verksamheter på ett så bra sätt som möjligt för 
att bli så ändamålsenliga som möjligt. 

Aktiviteter: Fastighetsavdelningen arbetar aktivt 
genom sina regelbundna ”lokalgruppsmöten” med 
barn- och utbildningsförvaltningen, 
socialförvaltningen samt kultur- och 
fritidsförvaltningen för att effektivisera användandet 
av kommunens lokaler, både ägda och inhyrda. 
Avstämningar sker av hur lokalbehoven förändras 
och kan samordnas både på kort och lång sikt. 

Städavdelningen utför kvalitativ städning och 
periodiskt rengöring vilket är viktig för att inte få 
försämrade arbetsmiljöer och ökat slitage av 
kommunens fastigheter. Att fastigheter/lokaler städas 
och underhålls på rätt sätt med utbildade lokalvårdare 
för att skapa långsiktig hållbarhet är viktigt.  

VA-avdelningen renoverar ledningsnätet genom 
relining för att minska belastningen på 
avloppsreningsverken. 

Kommunens LORA-system har börjat användas av 
VA-avdelningen till bevakning av flöde och tryck på 
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dricksvattenledningar för att tidigt upptäcka läckor på 
nätet. 

Biogasen har tagit den nya rötkammaren i drift efter 
årsskiftet. Noterbart är att nya anläggningar har 
tillkommit vilket lett till att konkurrensen om rötbart 
material ökat vilket i sin tur inneburit minskad 
tillgång till matavfall. Efterfrågan på biogas har ökat 
då fler aktörer agerar på marknaden framför allt när 
det gäller förvätskad gas för tunga fordon. 

Delmål: att genom att göra bra inköp och 
upphandlingar, minska vårt klimatavtryck och 
därmed öka vårt miljöansvar. 

Aktiviteter: Förvaltningen kommer att se över de 
kommande maskininköpen för att de ska följa 
kommunens klimatstrategi. Detta innebär bland annat 
att vi gör inköp som matchar våra behov och inte har 
en massa överkapacitet som aldrig kommer att 
utnyttjas. 

Städavdelningens upphandling av städkemikalier- 
och städutrustning samordnas via Skövde 
upphandlingsenhet. I denna upphandling ingår fler 
kommuner i Skaraborg. Arbetet med granskning av 
kemiska hälsorisker leder till förbättring både i 
arbetsmiljön för lokalvårdare men också genom 
minskad miljöpåverkan.   

Kostavdelningen arbetar för att minska mängden 
CO2e av inköpta livsmedel i enlighet med det 
klimatlöfte som är avgett för 2021. Sannolikt kommer 
målet att nås med marginal. 

Systemeffekter i verksamheterna 

För att kunna dra fördel av hela kommunens 
kompetenser behövs fortsatt utveckling av samarbetet 
med andra avdelningar, förvaltningar och externa 
organisationer. Detta kan t.ex. ske genom mera 
processbaserade arbetssätt.  

Utveckling och uppföljning ska ha sin utgångspunkt i 
verksamheternas kärnuppdrag och möta omvärldens 
förändringar på ett lämpligt sätt och medborgarnas 
behov. 

En stor utvecklingspotential finns i digitaliseringen 
av samhället som vi bör vara en del av.  

Delmål: att tänka mer processbaserat runt våra 
kärnverksamheter och identifiera 
utvecklingsområden utifrån såväl medborgarnas 
behov och förväntningar, som lagställda krav. 

Aktiviteter: Vid projektering av nya byggnader: 
Projektledare, förvaltare och driftsavdelningen pratar 
om utformningar som skapar smidighet och bra 
arbetsflöden. Verksamheterna beskriver sina behov 
och alla dessa synpunkter jämkas ihop till en lösning 
som blir så optimal som möjligt för alla parter. 

För befintliga byggnader: Förvaltare pratar med 
verksamheten om verksamhetens behov och sina 
underhållsplaner för att minska risken för 

felprioriteringar. Detta sker främst via 
lokalgrupperna. 

Delmål: att med hjälp av omvärldsanalys se var och 
hur vi kan digitalisera våra tjänster och varor så att 
verksamheterna blir effektivare och mer 
kvalitetssäkrade. 

Fastighetsavdelningen arbetar med att succesivt byta 
ut våra gamla låssystem till låssystem med 
elektroniska programmerbara nycklar.  

Våra fastigheter utrustas allt eftersom med modern 
styr och reglerteknik, för att bli mer energieffektiva. 
Detta kräver i sin förlängning mer utbildade 
fastighetsskötare. 

Städavdelningen följer utvecklingen av maskiner 
med robotiserad teknik för offentlig miljö/lokaler. 
Samverkan med verksamheter kommer behövas samt 
en översyn av vilka av kommunens lokaler som har 
sådan utformning att det är möjligt med en 
installation.  

Park/Gata har tagit fram en digital asfaltsbeställning 
gentemot vår ramavtalsleverantör, som även synkar 
mot andra digitala system, vilket minskar risken för 
felbeställningar. Systemet bidrar till en snabbare 
handläggning.  

Verksamheterna är till för kommuninvånarna 

Förvaltningen ska ses som möjliggörare och möta 
utmaningar med mod, nytänkande och samarbete. 
Förvaltningens alla verksamheter och varje 
medarbetare bidrar till en god kvalitet genom att alla 
behandlas lika och rättvist och att relationerna 
kännetecknas av öppenhet, respekt och ett gott 
bemötande  

Utifrån detta ska förvaltningen skapa goda 
förutsättningar för att utveckla och tillhandahålla 
service och tjänster med hög kvalitet och bra 
bemötande, som utgår från helheten och förenklar 
vardagen för medborgarna 

Delmål: att förvaltningen på olika sätt tar reda på vad 
förvaltningens kunder önskar av, och hur nöjda de är 
med, förvaltningen. 

Synpunktshanteringen, DF-respons, är en del i denna 
process. Löpande utvärderingar av dessa synpunkter 
sker och upplevs som ett stöd i planeringen av arbetet 
inom Park/Gata, som får den klart största andelen av 
de synpunkter som inkommer via DF-respons. I 
medborgarenkäten får framför allt Park/Gata stort 
input i dessa frågor. 

Kostavdelningen har under tidig vår genomfört 
digitala uppföljningar av vad eleverna tycker om 
skolmaten, i samarbete med unga 
kommunutvecklare. Resultatet ger vid handen att 
58,3% av grundskoleeleverna och 35,6% av 
gymnasieleverna är nöjda eller mycket nöjda med 
skolmaten i sin helhet. Ny uppföljning görs i början 
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av höstterminen och resultatet i sin helhet redovisas i 
verksamhetsredovisningen för 2021. 

Avdelningen har stort fokus på matsvinnet där stort 
engagemang krävs för att kunna nå målet för 
klimatlöftet som avgetts för 2021. 

 

 

 

Inga siffror för de kommunikativa kommunikativa indikatorerna presenteras i denna redovisning. 

Nämndens kommunikativa indikatorer 

Kökens kökssvinn ska minska (%)  (Ny indikator from 2020) 

Kökens tillagningssvinn ska minska. (%) 

Tallrikssvinnet i kökens matsalar ska minska. (%) 

Andelen elever som är nöjda med maten ska öka.(%) 

Andelen brukare i särskilt1 boende som är nöjda med maten ska öka.(%) 

Andelen brukare i ordinärt2 boende som är nöjda med maten ska öka. (%) (Ny) 

Förbrukning av energi i ägda lokaler. (kWh/m2) 

Antal kvadratmeter i ägda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² BRA) (Ny) 

Antal kvadratmeter i förhyrda fastigheter (fastighetsavdelningen)  (m² BRA) (Ny) 
     varav inom koncernen (m² BRA) 
     varav moduler  (m² BRA)  

Andelen kunder som är nöjda med överenskommen städkvalité. (%)(Ny formulering) 

1 % av VA:s ledningsnät renoveras årligen. (%)  

Svinnet dricksvatten ska minska. (Andel svinn, %)  

Bräddning (utläckage) av orenat avloppsvatten ska minska. (Andel brädd, %) 

Mängden behandlat rötbart organiskt material ökar. (Ton) (Ny formulering) 

Mängden producerat klimatneutralt bränsle från organiskt avfall ökar. (MWh) 

 

  

                                                           
1 Särskilt boende är ett biståndsbedömt boende, tex ett boende på ett servicehus. 
2 Ordinärt boende är inte ett biståndsbedömt boende, däremot kan man ha biståndsbedömda insatser, tex 
hemtjänst. 



 

TEKNISK NÄMND I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 18 

Jämförelser och nyckeltal 
 

VERKSAMHETSFÖRÄNDRING JÄMFÖRT 

MED PLAN 

Städavdelningen städar cirka 7 100 färre 
kvadratmeter med anledning av ”ett pilotprojekt” 
som görs under 2021 där Kultur- och 
fritidsförvaltningens tar över städansvaret av 
idrottshallar. Städkostnaden för dessa lokaler 
hamnar på Kultur- och fritidsnämnden för 2021 och 
ingår således inte i städavdelningens 
interndebiteringar. Detta leder till att den 
ekonomiska överblicken av vad städningen kostar 
kommunen totalt blir svår särskilja från annan 
verksamhet i framtiden.  

 

NYCKELTAL 

Kostavdelningen har under 2021 serverat cirka 
50 000 färre portioner jämfört med året innan. Det är 
främst antalet portioner för Barn- och 
utbildningsförvaltningen som har minskat till följd 
av Covid-19.  

 

 

 

 

 

 

  

Kostavdelningen antal portioner 2020 2021

Barn-och utbildningsförvaltningen

Januari  160 594      117 996     

Februari  151 006      126 951     

Mars  163 732      159 813     

April  123 285      146 055     

Socialförvaltningen

Januari  52 958      52 819     

Februari  49 720      47 073     

Mars  52 660      52 000     

April  50 802      49 710     

Externa portioner

Januari  1 994      1 729     

Februari  1 772      2 009     

Mars  1 736      2 433     

April  1 007      1 710     

Totalt antal portioner  811 266       760  298      
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Personalredovisning 
UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 

PERSONALPLANERING 

Kostavdelningen planerar inga personalförändringar 
under 2021 med undantag från köket i Åsle där en 
förändring av driften från kommunal skola till 
friskola kommer att ske. Kocken är anställd i 
kommunen och om inte erbjudande från friskolan 
om arbete kommer och hen väljer detta, behåller hen 
sin tjänst hos kommunen men med en annan 
arbetsplats. 

Städavdelningen förändras i takt med ny-, till- och 
ombyggnationer vilket följer den fleråriga 
investeringsplanen. Verksamheternas flyttningar till 
och från ersättningslokaler är en utmaning för 
avdelningen. Dimensionering och rekrytering av 
personal måste anpassas. Personal erbjuds utökad 
arbetstid upp till heltid och i övrigt återbesätts 
tjänster vid behov. När det gäller Åsle skola 
avvaktas beslut om den fortsatta driften. Samma 

gäller Campingen/Vandrarhemmet där 
städavdelningen för tredje året fortsätter städa. 
Framförhållning i beslut som tas är viktigt för en god 
personalplanering. Lokalvårdare på aktuella 
arbetsplatser är anställda i kommunen.  

  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Kostavdelningen behöver upprätthålla den 
kompetens och den bemanning som är planerad för 
året och ämnar därför ersätta pensionsavgångar och 
uppsägningar som sker under 2021. Det finns ingen 
oro kring att kompetens inte skulle finnas att tillgå i 
omgivningen. 

Målsättning är att samtliga lokalvårdare har 
grundläggande lokalvårdsutbildning med möjlighet 
till PRYL-certifiering. Ytterligare en till två dagars 
fortbildning sker per år. Yrkeskompetens är viktig 
för en attraktiv arbetsgivare.
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FRÅNVARO 

Sjukfrånvaro samtliga anställda per avdelning inklusive 
anställda med timlön (sjuktimmar av tillgänglig ordinarie 
arbetstid). 
Inom parentes visas siffrorna för samma period 2020 
januari-april. 
Gröna siffror innebär förbättring, röda siffror försämring 
och svarta ingen större skillnad mot samma period 
föregående år. 

 

 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro samhällsbyggnadsförvaltningen per avdelning januari – april 2021

 

Av Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare har 
56,48 % ingen sjukfrånvaro alls under januari-april 2021 
(57 % 2020) och  19,6 % har 1-5 sjukfrånvarodagar under 
januari-april 2021 (20 % 2020).  

Under perioden januari - april brukar sjukfrånvaron 
generellt vara högre än under övriga månader under året, 
på grund av Covid-19, förkylningar, influensor m fl. 
infektionssjukdomar. 

 

 

 

 

 

 

  

Avdelning Totalt Kvinnor Män 
Varav över 60  

dgr 
-  29  år 30  –  49  år 50  år -  

Förvaltningen totalt 6,9 % (7,0) 9,1 % (8,8) 3,6 % (4,2) 33,5 % (36,2) 4,3 % (5,4) 6,1 % (5,8) 7,9 % (8,3)

Ledning o adm 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0) 0,0 % (0,0)

Kost 12,7 % (11,5)
13,5 % 
(12,6)

9,3 % (6,4) 40,0 % (44,2)

Fastighet 3,8 % (5,5) 0,0 % (0,0) 4,0 % (5,8) 34,1 % (17,3)

Park/Gata 1,8 % (3,6) 0,8 % (2,9) 2,0 % (3,8) 0,0 % (31,0)

Städ 6,7 % (5,5) 7,2 % (5,9) 2,9 % (1,5) 26,0 % (20,5)

VA avd och Biogas 1,9 % (1,7) 6,1 % (4,8) 0,6 % (0,7) 0,0 % (59,1)

Växel/reception 7,90% 7,90% 0,00% 0,00%
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Förväntad utveckling  
Kostavdelningen behöver lägga stort fokus på 
matsvinn. Kommunen har avgett klimatlöften inför 
2021, kopplat till Agenda 2030 och ”Västra 
Götaland ställer om” där minskningen av matsvinn 
utgör den största utmaningen.  

Det andra löftet kopplat till klimatlöftena handlar om 
mängden CO2e per kg inköpta livsmedel, 
Avdelningen nådde målet redan förra året men 
fortsätter att minska sin påverkan av klimatet genom 
klimatsmarta inköp av den offentliga maten. 

 
Städavdelningen följer med stort intresse branschens 
utveckling som är på frammarsch gällandes 
maskiner med robotiserad teknik för offentlig 
miljö/lokaler. I framtid leder detta till 
effektiviseringar av metoder och moment. 
Satsningar på kompetens- och teknikutveckling 
kommer att ske inom de närmaste åren. Inköp av 
effektiva maskiner och redskap görs fortlöpande.  

Med medel från Omställningsfonden har digital 
utbildning påbörjats i Yrkessvenska för 
lokalvårdare. Utbildningen genomförs under stora 
delar av 2021. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 

RESULTATRÄKNING 

Nämndens resultat den 30 april är -66 843 tkr vilket 
är 34,8 % av budgeten. Prognosen för 2021 visar på 
ett överskott med 1 645 tkr. 

Nämndens utfall påverkas fortfarande i och med 
pandemin Covid-19 då verksamheterna vi servar 
delvis haft distansundervisning samt att vissa 
verksamheter varit stängda.  

Intäkterna prognosticeras ligga något lägre än 
budgeterat. Den största förklaringen är minskade 
externa intäkter på kostavdelningen där beställningar 
minskat p.g.a. Covid-19 och inställda evenemang. 
Samtidigt överstiger bidragen budget då ersättning 
för sjuklönekostnaden utgår för januari – juni.  

De interna intäkterna ökar jämfört med föregående 
år samtidigt som även de interna kostnaderna ökar, 
detta beror på att vi numera bruttodebiterar 
internhyrorna från 2021.  

Personalkostnaderna prognosticeras ligga lite  lägre 
än budgeterat. Detta kan förklaras delvis av att vissa 
verksamheter tillfälligt har stängts igen p.g.a. Covid 
-19. Personal har kunnat omdirigerats och täcka upp 
vid frånvaro och vikariekostnaden har därför 
minskat.  

 

 

Verksamhetskostnader ökar p.g.a. ökade skötselytor 
för park/gata samt ökade lokalytor för  
fastighetsavdelningen.   

Kapitalkostnader ligger på ungefär samma nivå som 
föregående år även om en sänkning av internräntan 
med 0,75 % gjorts till 2021. Samtidigt har 
kapitalkostnader kommit till då nya investeringar har 
aktiverats och tagits i bruk.

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  2 080      1 761      6 654      5 310     -1 344     

Statsbidrag  -      1 265      3 283      4 062      779     

Övriga intäkter  6 074      6 007      16 361      17 138      777     

Interna intäkter  103 595      115 070      352 850      351 796     -1 054     

Summa intäkter  111 749       124  103       379  148       378  306      -842      

Kostnader

Personalkostnader -50 422 -52 719     -164 388 -161 290      3 098     

Verksamhetskostnader -60 679 -68 404     -194 306 -194 197      109     

Kapitalkostnader -39 795 -38 840     -115 919 -116 793     -874     

Interna kostnader -21 831 -30 983     -96 580 -96 426      154     

Summa kostnader -172  727      -190  946      -571 193      -568  706       2  487      

Resultaträkning skattef inansierat -60  978      -66  843      -192  045      -190  400       1 645      
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Resultat per verksamhetsområde 

SKATTEFINANSIERAT 

 

 

PARK/GATA 

Inför 2021 har Park/gatas budget justerats för bl.a. 
utökade skötselytor och indexökning för externa 
kostnader. Trots en utökad budgetram har Park/gata 
en, relativt ökade omkostnader, något lägre driftsram 
2021. 

Park/Gatas prognos för helåret 2021 är - 0,2 mnkr. 
Orsaken till den negativa prognosen är framförallt 
omfattande kostnader för järnvägsverksamheten på 
Marjarp under första delen av året. I stort sett följer 
ändå utfallet den planerade budgeten.   

Trots en lång vinter med många insatser för 
vinterväghållning har kostnaderna kunnat hållas 
inom budget då de mest kostnadsdrivande 
aktiviteterna ändå kunnat undvikas. Inför 
vårsopningen, som är en del av vinterväghållningen, 
har som en del i besparingsåtgärderna samtliga 
tätorter sopats i egen regi utan externa aktörer.   

Efter 1 april 2021 omorganiseras driften av 
friluftsområdet Mösseberg till Kultur och Fritid 
vilket innebär att både personal och budget flyttas 
dit.  

KOST 

Kostavdelningen prognosticerar ett överskott på 3,0 
mnkr.  

De åtgärder som kostavdelningen vidtagit för att 
möta de besparingar avdelningen fått inför 2021 ser 
ut att ge effekt. Livsmedelsavtalen ger idag bra 

priser i förhållande till omgivande kommuner med 
andra avtal. 

Under årets fyra första månader har avdelningen 
serverat 50 000 portioner färre än under samma 
period förra året vilket också bidrar till möjligheten 
att hålla budget.  

FASTIGHET 

Fastighetsavdelningens prognos för 2021 är ett 
underskott på - 4,3 mnkr. 

Rivningskostnaden för Stenstorpsskolan beräknas 
till drygt 6 mnkr och är inte budgeterad.  

Hyresrabatter för externa hyresgäster, på grund av 
Covid 19 kommer också att påverka utfallet.  

För övriga kostnader såsom mediakostnader, 
underhåll samt driftkostnader är prognosen att 
budgeten kan hållas. 

STÄD 

Städavdelningen visar en prognos inom given 
budgetram.  

Verksamheternas hittills kända behov av städning är 
det som motsvarar städavdelningens uppdrag.  
Städavdelningen utför städning enligt de 
lokalvårdsbeskrivningar som gäller.  

Pandemin fortsätter påverka avdelningen. 
Gymnasieskolan har inledningsvis fortsatt haft 
studier på distans, dagverksamheter har varit 
stängda, idrottsanläggningar har i stort varit stängda 
samt att vissa kontorsarbetsplatser i stor utsträckning 

Verksamhetsredovisning (mnkr) 
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget

 2021 

Prognos

2021-12  

Avvik-

else 

Park/Gata -20,9 -25,0 -65,5 -65,7 -0,2

Kost -30,5 -30,3 -96,8 -93,8 3,0

Fastighet -7,1 -9,2 -17,9 -22,2 -4,3

Städ -0,6 -0,3 -1,4 -1,4 0,0

Övrigt -1,9 -2,1 -10,4 -7,3 3,1

Nämndens resultat skattef inanseriat -61,0 -66 ,8 -192 ,0 -190 ,4 1,6

VA-kollektivet -2,4 -0,4 0,0 0,0 0,0

Biogas 0,6 -1,8 0,0 -4,7 -4,7

Nämndens resultat taxef inansierat -1,7 -2 ,2 0 ,0 -4 ,7 -4 ,7
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haft distansarbete. Det har inneburit att 
personalstyrkan anpassats bland annat genom att 
göra omflyttningar för att hushålla med de 
ekonomiska resurserna  under de perioder när vissa 
verksamheter har stängt ner helt eller delvis. 

Sjukfrånvaron har ökat under årets inledande 
månader. Avdelningen har kompenserats för 
sjuklönekostnader. 

ÖVRIGT 

Ett överskott på 3,1 mnkr prognostiseras. Budget för 
ökade lönekostnader för städavdelningen har lagts 
här och genererar ett överskott på 1,6 mnkr. 
Sänkningen av internräntan genererar lägre 
hyreskostnader för kostavdelningen med 0,8 mnkr 
och har också placerats här och innebär ett överskott.  

Minskade kostnader p.g.a. Covid -19 ihop med att 
nämnden inte haft några oförutsedda kostnader har 
också bidragit till överskottet.  

Avfall / Sluttäckning deponier  

Sluttäckning av deponier genom att täta och 
sluttäcka de gamla deponiområdena pågår på tre 
platser, Falevi, Stenstorp och Floby. Under första 
tertialet 2021 har mindre jobb med lakvatten samt 
dränering och färdigställande av slänter har utförts.  
1,8 mnkr har använts hittills under 2021 och 
ytterligare 3 mnkr prognosticeras under resterande 
året. 
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TAXEFINANSIERAT 

VATTEN OCH AVLOPP 

 

VA-avdelningen prognosticerar med ett nollresultat. 
Intäkterna ökar jämfört med föregående år då 
brukningstaxan höjts med 4,5 %.  

Personalrekryteringar har genomförts för att ersätta 
kommande pensionsavgångar, detta gör att 
personalkostnaderna ökar jämfört med tidigare år.  

Verksamhetskostnaderna ligger på samma nivå som 
i fjol men befaras överskrida budget något.  

En ökad renoveringstakt av ledningsnät och VA-
anläggningar innebär ökade kapitalkostnader, detta 
möts dock av en sänkt internränta från 2% till 1,25 
% vilket påverkar utfallet så att kapitalkostnaderna 
inte ökar jämfört med tidigare år. 

Arbetet med att se över taxan har pågår för att få en 
taxeökningstakt som följer reinvesteringsbehovet.

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  17 891      19 624      58 451      58 876      425     

Statsbidrag  -      21      -      20      20     

Övriga intäkter  -      -      80      80      -     

Interna intäkter  1 656      1 718      5 643      6 005      362     

Summa intäkter  19  547       21 362       64  174       64  981      807      

Kostnader

Personalkostnader -4 402 -4 885     -14 000 -13 921      79     

Verksamhetskostnader -9 082 -8 919     -24 985 -26 009     -1 024     

Kapitalkostnader -7 186 -6 819     -21 500 -21 500      -     

Interna kostnader -1 227 -1 185     -3 689 -3 551      138     

Summa kostnader -21 898      -21 808      -64  174      -64  981     -807      

Resultaträkning VA -2  351     -446       -       -       -      
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BIOGAS

 

 

BIOGAS 

Tillgången på matavfall att behandla i anläggningen 
har varit god under första tertialet dock med lägre 
behandlingsavgifter vilket minskar intäkterna mot 
föregående år.  
Den nya rötkammaren har tagits i drift under början 
av året vilket gör att kapitalkostnaderna ökar.  
 
 

 
Tillgången till rötbart matavfall för resten av året är 
begränsad och behandlingspriserna på historiskt 
låga nivåer. Sammantaget befaras ett stort 
underskott under året då inte mer material med 
bättre behandlingspriser kan avtalas. 
 

 

 

 

  

Resultaträkning (tkr)  
Utfall 

2020-04  

Utfall 

2021-04  

Budget 

2021 

Prognos 

2021 

Prognos-

avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm  2 284      599      2 665      1 684     -981     

Statsbidrag  466      -      1 530      960     -570     

Övriga intäkter  241      338      3 865      647     -3 218     

Interna intäkter  -      -      405      405      -     

Summa intäkter  2  990       937       8  465       3  696      -4  769      

Kostnader

Personalkostnader -292 -374     -860 -959     -99     

Verksamhetskostnader -1 382 -1 522     -3 595 -3 551      44     

Kapitalkostnader -384 -511     -2 605 -2 605      -     

Interna kostnader -304 -291     -1 405 -1 281      124     

Summa kostnader -2  363      -2  697      -8  465      -8  396       69      

Resultaträkning Biogas  628      -1 759       -      -4  700      -4  700      
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Investeringsredovisning 

SKATTEFINANSIERAT - INVESTERINGAR 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

När denna rapport skrivs har ännu inte beslut om 
ombudgetering av föregående års investeringsmedel 
tagits. 

Park/gata 

Reinvesteringar och löpande investeringar för 
park/gata följer den fastställda utvecklingen och ser 
ut att rymmas inom budget för 2021. Många av 
investeringsobjekten som utförs i egen regi har varit 
inaktiva under stora delar första tertialen av året. 
Detta då vintern varit lång och det ofta är ineffektivt 
att genomföra anläggningsarbeten på vintern.  

 

 

Fastighet  

I investeringsbudgeten ingår reinvesteringar för 
18,9 mnkr. Reinvesteringar är större 
underhållsåtgärder på våra fastigheter. Exempel på 
åtgärder som utförs under 2021 är renovering av 
bastu och duschrum på Odenbadet, hissbyten, 
reparation yttertak, renovering papptak, byte 
ventilationsaggregat, fasadrenoveringar på flera 
fastigheter.  

(mnkr) 
Utfall

2021-04  

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12  

Re-/löpande investeringar -5 ,9 -46 ,7 0 ,0 -46 ,7

Maskiner och inventarier -0,3 -6,1 0,0 -6,1

Park/Gata 0,0 -4,6 0,0 -4,6

Fastighet -0,2 -1,0 0,0 -1,0

Städ 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Kost 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Övrigt 0,0 -0,3 0,0 -0,3

Park/Gata -0,7 -17,0 0,0 -17,0

Offentlig belysning -0,4 -2,5 0,0 -2,5

Reinvestering broar 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Trafiksäkerhetsåtgärder -0,2 -3,6 0,0 -3,6

Asfaltsunderhåll 0,0 -7,2 0,0 -7,2

Reinvesteringar Marjarp 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Reinvestering parker 0,0 -1,5 0,0 -1,5

Reinvestering gatukropp -0,1 -1,2 0,0 -1,2

Fastighet -4,9 -23,6 0,0 -23,6

Passage, larm -0,6 -2,0 0,0 -2,0

Skolgårdar/Belysning skolgårdar 0,0 -0,6 0,0 -0,6

Reinvsteringar -3,8 -18,9 0,0 -18,9

Lokalförändringar utanför ram -0,5 -2,1 0,0 -2,1

Fleråriga investeringar (se spec sid xx) -35 ,8 -262 ,9 77 ,7 -185 ,2

Summa nämnden skattef inansierat -41,7 -309 ,6 77 ,7 -231,9
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Exempel på löpande investeringar är komplettering 
av utebelysning vid skolor och förskolor, 
upprustning av utemiljön vid skolor. 

Lokalförändringar utförs i samråd med övriga 
förvaltningar, exempel på lokalförändringar är 
åtgärder som ”hyresgästen” vill ha utfört som inte 
är ett underhåll.

 

 

FLERÅRIGA PROJEKTINVESTERINGAR  - 

SKATTEFINANSIERAT

 

  

Fleråriga projekt (mnkr) 
Utfall 

2021-04  

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

Fastighet skolor -7,9 -474,7 -146,1 -473,2 1,5

Platåskolan - Fastighet -5,3 -338,0 -48,1 -338,0 0,0

Vindängen -2,4 -100,0 -97,1 -98,5 1,5

Mössebergsskolan ventilation 0,0 -4,7 -0,1 -4,7 0,0

Odensbergsskolan - förskola/kök -0,2 -32,0 -0,8 -32,0 0,0

Markanläggning moduler Odensberg 0,0 0,0 0,0 0,0

Fastighet vård och omsorg -26,6 -137,0 -62,3 -134,0 3,0

Frökindsgården, ombyggnad -0,6 -23,1 -1,0 -23,1 0,0

Nytt korttidsboende -0,1 -28,7 -0,4 -28,7 0,0

Fridhem 0,0 -4,2 -4,1 -4,2 0,0

Ranliden, ombyggnad till kontor -25,8 -81,0 -56,8 -78,0 3,0

Fastighet Övrigt -0,8 -13,6 -2,1 -13,6 0,0

Ventilation Stadshuset -0,1 -5,0 -0,3 -5,0 0,0

Stenstorps vårdcentral -0,1 -4,0 -0,3 -4,0 0,0

Reservkraft Floby 0,0 -1,0 -0,9 -1,0 0,0

Ishallen 0,0 -1,0 0,0 -1,0 0,0

Falköpings energisparprojekt (FEP) -0,5 -1,3 -0,5 -1,3 0,0

Näridrottsplatser (sista året) 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Ekehagen Forntidsgården - restaurering -0,1 -1,3 -0,1 -1,3 0,0

ParkGata -0,5 -64,2 -10,1 -64,2 0,0

Platåskolan - Gata 0,0 -23,0 0,0 -23,0 0,0

Plantisparken -0,5 -11,7 -7,0 -11,7 0,0

El-ljusspår (Vartofta kvar) 0,0 -4,5 -2,4 -4,5 0,0

Utveckling stadskärna 0,0 -25,0 -0,7 -25,0 0,0

SUMMA SKATTEFINANSIERAT -35 ,8 -689 ,5 -220 ,6 -685 ,0 4 ,5
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Projekten Vindängens skola, Fridhem, reservkraft 
Floby färdigställdes ifjol. Det återstod endast 
ströfakturor och redovisas därför inte med text.  

Övriga mindre projekt kommenteras inte speciellt i 
nedanstående text. 

Platåskolan –  fastighet  

Upphandling av entreprenör 
(Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Detaljplan och bygglov är överklagats. 
Byggnationen beräknas påbörjas våren 2021 och 
beräknas färdigställas sommaren 2023. 

Mössebergsskolans ventilation  

Ombyggnad ventilation, hus 1, kommer att utföras 
under 2021. 

Odensbergsskolan  

Förhyrning av modulskola, skolan beräknas vara 
klar under 2021. 

Projektering av om- och tillbyggnad av 
förskolebyggnad och kök utförs under året, 
byggnationen beräknas utföras under 2022. 

Frökindsgården 

Ombyggnad. Projektdirektiv, förstudie, projektering 
har utförts. Byggnationen beräknas på börjas hösten 
2021 och vara färdigställd hösten 2022. 

Nytt korttidsboende  

Projektdirektiv och förstudie har utförts, därefter 
planeras att fortsätta med projektering. Detaljplanen 
beräknas vara klar hösten 2021. Byggnationen 
beräknas påbörjas under 2021 och vara färdigställd 
under 2022. 

Ombyggnad Ranliden  

Upphandling av entreprenör 
(Partneringentreprenad) har utförts. Projektering har 
utförts. Byggnationen påbörjades våren 2020 och 
beräknas att färdigställas hösten 2021. 

Ekehagen Järnåldersgården 

Reparation av Järnåldersgården utförs under 2021. 

Stenstorps Vårdcentral  

Ombyggnad av vårdcentral på uppdrag av 
hyresgästen Närhälsan. Ombyggnaden kommer att 
utföras under 2021. 

FEP –  Falköpings energisparprojekt  

Floby bad och Stenstorps bad, färdigställande av 
värmepumpinstallation kompletterad med 
solcellsanläggning.  

Under 2021 kommer att utföras förstudier 

på: 

 Stadshusets ombyggnad. 

 Centralskolan, ombyggnad till F-6 –skola.  

 Kyrkerörsskolan, ombyggnad till F-6 – skola. 

 Dotorpsskolan, ombyggnad till F-6 – skola. 

 Lokaler för fastighetsskötare i Stenstorp. 

 Renovering Ishallen. 

Projektdirektiv kommer att utföras på:  

Idrottsplatsyta för Platåskolan, Åttagårdsskolan, 
Vartoftaskolan och Elvagården inklusive kök, 
Gudhemsskolan inklusive kök, gruppboende LSS, 
sprinkler i boenden, Odenbadet, biblioteksfilial 
Floby. 

Platåskolan –  gata 

Gatuprojektet kopplat till Platåskolan är en del av 
det stora projektet för Platåskolan och kan först 
påbörjas när detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Planen just nu är att arbetena ska kunna påbörjas  
våren 2021 men kan komma att skjutas framåt pga. 
av överklagande av detaljplan. 

Elljusspår Vartofta  

Av de tre elljusspår som skulle iordningställas 
kvarstår spåret i Vartofta samt en del arbeten runt 
start och målgång. Tyvärr kan inte arbetet med att 
färdigställa spåret i Vartofta påbörjas förrän 
marktillgång kan säkras från fastighetsägarna. 
Arbetet med detta leds av kultur- och 
fritidsförvaltningen. Projektet förväntas hålla sig 
inom avsatt budget. 

  



 

TEKNISK NÄMND I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 30 

Plantisparken upprustning  

Plantisprojektet har bland annat under vintern 
genomfört effektbelysning av Amfiteatern. Under 
våren har styrgruppen beslutat att projektet ska 
avslutas efter de sista åtgärderna som sker under 
2021 gällande belysning och viss möblering i 
parken. Det finns 2,7 mkr i kvarvarande budget för 
2021 vilket förväntas tillräckligt för kvarstående 
arbeten. 

Utredning - Utveckling stadskärna /Stora 

torget  

Projektet för Stora Torget har fortsatt genom att 
arkitekttävlingen har annonserats under första delen 
2021. Utvärderingen av arkitekttävlingen kommer 

att vara klar i maj 2021 och därefter ska 
omfattningen och etappindelning av projektet 
beslutas för verkställandet.  

Exploatering B5 Vilhelmsro  

Kvarstående i detta projekt är iordningställning av 
ytor efter att fastighetsägare har etablerat sig i 
området. Detta arbete har påbörjats och kommer 
fortsätta under våren 2021 men kostnaderna läggs 
under mark och exploateringsavdelningen.  
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TAXEFINANSIERAT - INVESTERINGAR 

  

RE/LÖPANDE INVESTERING 

VA-kollektivet  taxefinansierat  

Reinvesteringsjobb med omläggning av ledningsnät 
och reliningar fortgår enligt flerårsplan.  

Under hela 2021 har arbetet med renoveringar av 
ledningar i Kättilstorp fortsatt för att under året 
kunna slutföras. Nybyggnad av pumpstation på 
överföringsledningen via Vartofta har påbörjats för  

 

 

att kunna pumpa spillvattnet från Kättilstorp till 
Falköping och lägga ner det gamla reningsverket.  

 

 

VA (mnkr) 
Utfall

2021-04  

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12  

Re-/löpande investeringar -8 ,2 -24 ,6 0 ,0 -24 ,6

Anslutningar 0,3 3,9 0,0 3,9

Anslutningsavgifter 0,5 5,4 0,0 5,4

Nyanslutningar (serviser) -0,2 -1,5 0,0 -1,5

Åtgärder på ledningsnätet -7,1 -20,5 -0,1 -20,6

Reliningar -2,3 -5,0 0,0 -5,0

Reinvesteringar på ledningsnät -4,8 -11,4 -0,1 -11,5

Kinnarp inkommande vattenledning 0,0 -1,0 0,0 -1,0

Stora torget 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Hollendergatan Platåskolan 0,0 -2,6 0,0 -2,6

Åtgärder på anläggningar -0,9 -6,5 -0,1 -6,6

Reinvestering el/styr -0,3 -1,0 0,0 -1,0

Stenstorp VC pumpstation-brädd 0,0 -0,5 -0,5 -1,0

Hulesjön - åtgärder -0,2 -4,2 0,5 -3,7

Hulesjön - byte ledningar -0,4 -0,7 -0,1 -0,8

Paxtankar 0,0 -0,1 0,0 -0,1

Övriga inventarier -0,5 -1,5 0,2 -1,3

Vattenmätare -0,5 -1,0 0,2 -0,8

Övriga inventarier 0,0 -0,5 0,0 -0,5

Fleråriga investeringar VA, se spec sid xx -1,6 -14 ,5 -0 ,5 -15 ,0

Summa nämnden -  VA-kollektivet -9 ,9 -39 ,1 -0 ,5 -39 ,6

Biogas (mnkr) 
Utfall

2021-04 

Budget

2021 

Avvik-

else 

Prognos

2021-12 

Fleråriga investeringar Biogas -2 ,5 0 ,0 -3 ,0 -3 ,0

Summa nämnden -  Biogas -2 ,5 0 ,0 -3 ,0 -3 ,0
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FLERÅRIGA PROJEKTINVESTERINGAR  - 

TAXEFINANSIERAT 

 

  

Ombyggnad avlopp Kättilstorp  

Förnyelsearbetena på Trädgårdsgatan är klart till två 
tredjedelar. Spillvattenledningen från Kättilstorp till 
Vartofta ansluts via ny pumpstation i Vartofta under 
2021. Projektet verkställer detaljplanen för 
industriutbyggnation och fortsatt expansion av 
samhällets träindustri. 

Utökning verksamhetsområde Kättilstorp  

Verkställande av detaljplan och utökande av 
verksamhetsområde för Ryttarevägens förlängning 
har inleds och beräknas vara klar till sommaren 
2021. 

Matarvattenledning Danska vägen  

För att trygga dricksvattenförsörjningen till 
reservoarerna efter Skaraborgs Vattens flytt av 
matarvattenledningar samt BS-mekaniskas nya 
detaljplan för fortsatt utbyggnad behövdes en ny 
matarvattenledning i Danska vägen. Etapp 1 
budgeterades till 3 000 tkr och färdigställdes för 
2 200 tkr. Etapp 2 planeras att utföras 2022. 

Ny rötkammare 

Projekt ”Ny rötkammare” och ”Efterrötkammare” 
har slutbesiktigats och tagits i drift under början av 
året. Slutbetalning sker under maj månad efter 
åtgärdande av besiktningsanmärkningar. Projekten 
har överskridit projektbudgeten med -7,9 mnkr av 
anledningar som kommer att redovisas i 
projektredovisningen.

Investeringsplan (mnkr) 
Utfall 

2021-04  

Projekt-

kalkyl 

Ack 

utfall 

alla år 

Prognos 

projekt 

Avvikelse 

projekt 

TAXEFINANSIERAD VERKSAMHET

Vatten och avlopp -1,6 -53,0 -27,4 -53,5 -0,5

Ombyggnation avloppsnät Kättilstorp -1,6 -32,0 -24,3 -32,5 -0,5

Utökning verksamhetsomr Kättilstorp -0,1 -4,0 -0,1 -4,0 0,0

Spillvattenledning Broddetorp-Axvall 0,0 -17,0 -3,1 -17,0 0,0

Biogas -2,5 -21,3 -28,6 -29,2 -7,9

Ny rötkammare -2,5 -29,7 -37,0 -37,6 -7,9
Bidrag rötkammare 0,0 8,4 8,4 8,4 0,0

SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT -4 ,1 -74 ,3 -56 ,0 -82 ,7 -8 ,4
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Inom Falköpings kommun pratas det en hel del om 
att ”stärka styrkedjan”. Med styrkedja menas då 
(mycket kort och komprimerat) hur kommunens 
vision och de styrande mål som fattats av 
politikerna i fullmäktige och de olika nämnderna, 
omvandlas till olika beslut. Beslut som förs nedåt i 
organisationen till de olika verksamheterna för 
verkställighet och sedan hur resultatet av de olika 
utförda besluten återkopplas tillbaka upp genom 
styrkedjan till politikerna för utvärdering och 
analys. Bra och tydliga styrkedjor är dessutom 
grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Varje beslut eller frågeställning som fattas i 
organisationen behöver kommuniceras på ett eller 
annat vis för att det ska få önskad effekt. Olika 
beslut/frågor ”färdas” i olika styrkedjor beroende på 
syfte och beskaffenhet. Det är därför viktigt att det 
finns bra planeringar, årshjul, riktlinjer, nätverk etc. 
och inte minst ett bra ledarskap för att bästa resultat 
ska uppnås för varje beslut/fråga. Det är viktigt att 
varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till 
att göra något bra för kommunen och dess invånare. 
I en fungerande styrkedja ska personal tryggt kunna 
rapportera vidare sina iakttagelser, idéer och 
reflektioner i syfte att utveckla verksamheten.  

För en bra fungerande styrkedja är det av största 
vikt att återkoppling sker tillbaka i styrkedjan så att 
utvärderingar och analyser kan göras, som bra be-
slutsunderlag till kommande beslut. 

Tekniska nämndens största styrkedja är från nämnd 
till förvaltningschef och förvaltningens 
ledningsgrupp (förvaltningschef, avdelningschefer 
samt förvaltningsekonom) och sedan vidare till 
varje avdelning och dess personal.  

ÅTERKOPPLING TILL 

NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Inför varje nytt år antas en verksamhetsplan för de 
kommande tre åren som i stor utsträckning be-
stämmer inriktning för alla förvaltningens verk-
samheter. 

Förvaltningens årshjul med tillhörande 
processchema är strukturen för det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

 

 

Tekniska nämnden får varje månad information och 
uppföljning av ekonomin per avdelning. 

Delårsrapport per 30 april, med beskrivning av 
påbörjade arbeten under varje delmål, och 
delårsbokslut per 31 augusti, med uppföljning av 
nämndens måluppfyllelse, avges. I båda rapporterna 
redovisas ekonomiska resultat för drift och 
investeringar. Rapporterna innehåller också en 
prognos för helåret.  

Efter årets slut görs ett årsbok-slut med bedömning 
av årets måluppfyllelse och ett sammanställt 
ekonomiskt resultat för året. 

Löpande under året återkopplas till nämnden olika 
specifika beslut fattade på delegation. 

En internkontrollplan beslutas för varje år och följs 
upp vid delårsbokslut och årsbokslut. 

  



 

Besöksadress: Stadshuset, S:t Sigfridsgatan 9, 521 81 Falköping 

Telefon, växel: 0515-88 50 00 Epost: kommunen@falkoping.se Webbplats: www.falkoping.se 
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PRODUKTION: KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

 

 

Förslag till beslut 

 

Nämndens beslut 

1. Kultur-och fritidsnämnden godkänner nämndens Verksamhetsrapport per 30 april 
2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nämndens ordförande: Göran Gynnemo 
  076–115 72 72 
  goran.gynnemo@falkoping.se 
 
Förvaltningschef: Maria Wallengren 
  0515–88 50 46 
  maria.wallengren@falkoping.se 
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Inledning  

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 
uppföljning av planerad verksamhet och en indikation 
hur målarbetet i kommunen fortgår. Delårsrapporten 
syftar också till att tydliggöra att mål och ambitioner 
samspelar med de resurser som kommunen avsatt i 
verksamhetsplanen. Delårsrapporten ska även funge-
ra som ett underlag till eventuella verksamhets-
förändringar som kan behövas för att nå mål och 
ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin utgångspunkt i kommunen 
som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 
kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 
till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 
Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 
till att sammanföra verksamhets- och ekonomistyr-
ning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin verksam-
hetsplan och budget i samband med kommunens 
gemensamma uppföljningar vid första tertialen, del-
årsbokslutet i augusti och årsbokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de 
politiska målen främja kultur- och fritidslivet och 
skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig 
och inkluderande kultur-, idrotts- och fritids-

verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja 
delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som 
verksamheten riktar sig till. Kultur- och fritids-
nämnden bedriver besöksnäringsverksamhet. Kultur- 
och fritidsnämnden ansvarar för kommunens folk-
bibliotek och fullgör kommunens uppgifter enligt 
bibliotekslagen (2013:801). Kultur- och fritids-
nämnden ansvarar för den museala verksamheten 
enligt museilagen (2017:563).  

NÄMNDENS ORGANISATION 

Inom avdelning strategi och stab arbetar strateger för-
valtningsövergripande med frågorna 
 inkludering,  
 kultur, 
 ungas inflytande och delaktighet.  
Staben fungerar som stöd för cheferna med funktioner 
för planering, uppföljning av mål och ekonomi samt 
nämndsekreterare. Avdelningen är placerad direkt 
under kultur- och fritidschefen. Tillsammans med av-
delningscheferna utgör avdelningen förvaltningens 
övergripande stöd, styr- och ledningsorganisation. 
Avdelningarna för bad och fritid, bibliotek, kulturarv 
och öppen ungdomsverksamhet har alla en 
avdelningschef.  
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 

 

 

Coronapandemins effekter 
På grund av covid-19 begränsas förvaltningens möj-
ligheter att arbeta mot målen. Arbetet bygger på att 
människor möts fysiskt. Att ställa om och hitta nya 
lösningar är inte bara svårt utan begränsas även av 
ekonomi, digitalt utanförskap och den osäkra tids-
aspekten för pandemin.  

Coronapandemin har gett avsevärt negativa konse-
kvenser på den svenska arbetsmarknaden. Arbets-
lösheten bland nyanlända och unga har särskilt ökat.  

Begränsningar att mötas har snabbat på den digitala 
utvecklingen. Idag är vi vana att mötas digitalt vilket 
genererar stora möjligheter, men trots att majoriteten 
av Sveriges befolkning idag är digitala så uppger 6 % 
att de aldrig eller sällan använder internet. De är ofta 
äldre, bor ensamma på landsbygden och har en låg 
utbildning och inkomst. Genom den snabba digitali-
seringen riskerar de att hamna i flera former av utan-
förskap.  

Minskade möjligheter till resor har ökat intresset för 
att turista hemma. Besöken till kultur- och natur-
miljöer har blivit fler vilket skapar frågor kring hur en 
ökad mängd besökare kan tas emot och samtidigt hitta 
sätt att hantera det ökade slitaget på områdena.     

Med begränsade möjligheter till publika arrangemang 
har kulturarrangörer gjort valet att antingen ställa in 
eller ställa om. Företagen inom de kulturella näring-
arna har en tuff tid. En ny nationell riktlinje från 
Statens konstråd för offentlig gestaltning togs fram 
2018. Konsten och kulturen tar en allt större plats i 

samhällsutvecklingen och ska idag ses som en inklu-
derad del av samhällsplaneringen. 

Förvaltningens intäktsfinansierade verksamheter på-
verkas negativt av covid-19. 

Konstateras kan att negativa effekter av stora mått 
kommer att ses till följd av pandemin. Specifikt 
riktade lärandeinsatser har till viss del uteblivit. Detta 
kan innebära att vissa ålderskategorier bland barn och 
unga inte får ta del av det utbud de har rätt till. 
Lärande insatser kommer att förloras för en hel års-
kull alternativt skjutas på framtiden i de fall det är 
möjligt. Medborgarens tillgång till fysiska mötes-
platser har begränsats och det finns risk att ensam-
heten ökar. Konsekvenserna kan antas vara som störst 
för de individer som redan innan pandemin levde i 
utanförskap, ensamhet och långt ifrån arbets-
marknaden. ”När pandemin är förbi så kommer såväl 
ekonomi som samhället i stort att stå inför stora ut-
maningar att komma ikapp arbetet för det goda livet”. 

Det finns också risk för ökad polarisering, negativa 
effekter på folkhälsan och att det digitala utanför-
skapet växer.  

Positiva effekter av skapande av nya former för utbud 
är att nya målgrupper har nåtts med utbudet. Att skapa 
attraktiva miljöer och utbud som en kan ta del av när 
man vill har även fått större uppmärksamhet.  

Samtidigt som pandemin hindrar förvaltningens 
arbete för att locka besökare till turistmål, så vistas 
människor mer i naturen. Goda möjligheter finns att 
attrahera besökare till Falköping genom att mark-
nadsföra Falköpings unika kulturarv och fina natur-
områden. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE MÅL 

OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 
ikonerna i början av varje mål men också i den 
löpande måltexten.  

Kultur- och fritidsnämnden har antagit en strategi för 
var och en av de fyra kommunövergripande målen 
för att ange ett arbetssätt som ska genomsyra verk-
samheterna i strävan mot respektive mål.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Internt arbete har genomförts för att överta driften av 
platåbergen och djurparken från 1 april. Övertagan-
det av verksamheterna på Mösseberg ökar förvalt-
ningens möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet 
växer och upplevelserna bli fler och förmeras i ett 
samlat Mösseberg.  

Viktiga framsteg är att några verksamheter lyckats 
återuppta samverkan med skolan. Ekehagens Forn-
tidsby har trots rådande restriktioner skolklasser som 
är bokade för besök under våren och Odenbadet har 
öppnat upp för skolsim.  

En avgörande faktor för förvaltningen under pande-
min har varit och är den innovativa förmågan. Denna 
ses även som mycket viktig framöver då förutsätt-
ningarna spås förändrade jämfört med innan pande-
min. 
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Kommunens uppföljningsarbete  

 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv verk-
samhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella och 
lokala politiska mål, kommunala styrdokument och 
ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 
kommunala organisationen från kommunfullmäk-
tiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 
analys av resultat. Kommunen har initierat och på-
börjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är lång-
siktigt och ska bidra till en ökad samsyn och systema-
tik samt skapa förutsättningar för en helhetsbild och 
ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning av kommun-
ens fyra övergripande mål görs som en samlad be-
dömning av måluppfyllelse och baseras bland annat 
på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender 
och utfall för indikatorer, uppföljning av styrdoku-
ment och effekter av olika insatser. Syftet är att få en 
så övergripande och trovärdig bild som möjligt av hur 
kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt olika 
kommunala satsningar har. Vid resultatredovisning 

presenteras bedömning av måluppfyllelse följt av 
identifierade utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande beslutspro-
cesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGARBETE 

Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat 
och måluppfyllelse sker tre gånger per år i samband 
med tertialredovisning. Tyngdpunkten för redovis-
ning av mål ligger vid delårsredovisning efter tertial 
två och helårsredovisning.  

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunöver-
gripande styrkedjan vad gäller budget, mål och 
intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänste-
personernas arbete ska anpassas utifrån redovisning 
till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med 
styrprocesser gällande planering och uppföljning så 
sker alltid genomgång av detta på styr- och led-
gruppen som består av avdelningschefer, strateger 
och stab.  

Internkontroll tas fram av controller tillsammans 
med styr- och ledgruppen.  
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Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt 
“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året. 
Planering, uppföljning och analys av mål och 
verksamheternas arbete har skett löpande under året 
i styr- och ledgruppen. Förändringar till år 2021 är 
att controller och strateg kommer genomföra mål-
uppföljning tillsammans med avdelningarna och 
dess samtliga medarbetare en gång per år. På detta 
sätt skapas tydligt målfokus och den röda tråden 
inom förvaltningen stärks. Samtidigt fångas med-
arbetarnas kunskap upp till den samlade bedöm-
ningen och senare utvecklingen inom förvaltningen. 
Löpande under året träffar avdelningschefer eko-
nom för uppföljning av budget. Utöver detta 
kommer både planering och uppföljning av mål 
samt ekonomi genomföras i styr- och ledgruppen. 
Arbetsprocessen för uppföljning genererar ständiga 
förbättringar och ökar flexibiliteten i förvaltningen. 
Sättet att mötas i större grupp stärker förvaltningens 
samverkan och förståelse internt.  

För att öka kännedomen om varandras ansvars-
område, utmaningar och arbete genomförs arbets-
möten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 
bjuds in att delta i framtagandet av verksam-
hetsplanen för kommande år. Ambitionen med 
denna metod är att öka samverkan mellan avdel-
ningarna, tillvarata medarbetarnas kompetens och 
idéer vilket ska gynna det innovativa arbetet inom 
förvaltningen.  

Verksamhetsplan och verksamhetsredovisning 
ligger tillgängliga för medarbetarna på Falnet och 
information om detta mejlas till samtliga med-
arbetare när det är aktuellt.  

 På grund av konsekvenser direkt kopplade till covid-
19 visar prognosen att nämnden gör ett större 
minusresultat under året. Den ekonomiska 
uppföljningen återkopplas till nämnd och kommun-
styrelse enligt fastställd tidplan vid ett flertal tillfällen 
under året för kontinuerlig information av ekonomins 
utveckling. 

Kultur- och fritidsnämnden kommer kunna uppfylla 
de uppgifter som åligger nämnden enligt reglemen-
tet, men inte i den omfattning som är önskvärt. Bland 
annat kommer insatser för att bidra till simkunnighet, 
barn och ungas kunskap om Falbygdens kulturarv och 
andra lärandeinsatser och kulturupplevelser bli 
lidande.  

På grund av de stora ekonomiska konsekvenserna 
nämnden ser till följd av covid-19 lyfts detta upp till 
kommunledningsgrupp och till ordförandegrupp. Det 
finns både centralt kommunalt stöd från staten men 
också riktat stöd som nämnden nu ser över att ansöka 
om för att lindra de ekonomiska konsekvenser som 
uppstått.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT HÅLLBART FALKÖPING  

  

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

I Falköpings kommun skapas det 

goda livet tillsammans genom tron på 

att framtiden går att utveckla och 

förbättra. 

 

Kultur- och fritidsnämnden arbetar för inkludering, 
gemenskap och förståelsen mellan människor med 
hjälp av mötesplatser såsom bibliotek, badhus, fritids-
gårdar, museum, idrottsplatser samt arrangemang och 
evenemang. Inom flertalet verksamheter arbetas det 
med invånarens möjlighet till makt och inflytande. 
Som ett led i att arbeta med ett medskapande Falkö-
ping arbetar nämnden nätverkande och samverkande 
med civilsamhället såväl som enskilda med bland 
annat en omfattande volonärverksamhet. Nämnden 
bedriver verksamheter över hela kommunen genom 
stöd till föreningsliv, mötesplatser och fysiska lokaler 
med begränsade öppettider samt arrangemang. Alla 
verksamheter arbetar med lärande såsom pedagogisk 
verksamhet inom museet, Ekehagens Forntidsby, 
bad, kultur i skolan och bibliotek. Det informella 
lärandet stärks i verksamheter såsom öppen ung-
domsverksamhet, språkvän, unga tar ordet, förenings-
verksamhet och konst- och kulturverksamhet. 
Nämndens arbete präglas av samverkan och sam-
arbete.  

Fysisk aktivitet, läsfrämjande insatser, kultur, demo-
kratiskapande, historia och identitetsskapande 
aktiviteter är innehåll som verksamheterna präglas av.  
 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDS-NÄMNDEN 

Inkludering som arbetssätt. 

Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 
allas rätt att delta prioriteras.  

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Metodutvecklande insatser ska prioriteras och 
genomföras.  

Förvaltningen ska utveckla och stärka befintliga och 
nya mötesplatser såsom biblioteksfilialer, förenings-
liv, öppen ungdomsverksamhet på landsbygden.  

Utifrån perspektivet jämlikhet ska tillgängligheten till 
lokaler, evenemang och mötesplatser utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Förvaltningen ska arbeta med hälsofrämjande insatser 
som stärker den fysiska och psykiska hälsan.  

Förvaltningen ska utveckla arbetet med demokrati-
stärkande insatser. 

Avdelningsgemensamma aktiviteter för år 2021: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 
 Föreningsfestival. 

 

 

 

 Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
 


 Oförändrad trend = utvecklingen är 
densamma eller oklar 

 

* Digitalt utlåningssystem implementerades i april 2020. Siffrorna är en uppskattning över 
utlånade artiklar.  

 

 

  

Kommunikativa indikatorer T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 Trend 

           

Totala antalet besök till verk-
samheterna 

102 626 107 478 88 469 27 983 
 

Antalet utlånade artiklar från 
Fritidsbanken 

- - 550* 2141 
Trend kan inte 

tas ses. 

Utvald statistik T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 Trend 

           

Besök huvudbiblioteket 38 019 36 332 35 523 15 052 
 

Antal utlån  57 827 60 740 60 836 47 032 
 

Antal utlån e-böcker 1 347 1 353 2 439 2 743  

Besökare Odenbadet 
 

51 973 
 

56 743 
 

45 697 
 

8 348 
 

Antal besök per målgrupp – ungdom 3–17 år 
 

8 732 
 

9 829 
 

7 394 
 

1 113 
 

Antal besök per målgrupp – skolelever 
 

6 650 
 

6 831 
 

4 711 
 

926 
 

Öppen ungdomsverksamhet antal deltagare 4 218 6 228 4 364 2 306 
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KVALITATIVA INDIKATORER  

Verksamheternas uppföljning av kundupplevd 
kvalité 

Arbete har startats för att planera och strukturera in-
hämtning av synpunkter från både besökare och de 
medborgare som idag inte besöker verksamheterna. 
Samtliga verksamheter är igång och arbetet får växa 
över tid. 

Biblioteket: Besökarna uttrycker tacksamhet över att 
samtliga bibliotek har öppet under pandemin. Till-
gång till biblioteket är en demokratisk rättighet och 
bidrar till ökad jämlikhet i samhället.  

En förälders berättelse om betydelsen av en fritids-
ledare i hens barns liv:  

Mitt barn har det jobbigt just nu, det har väl förresten 
alla ungdomar i ungdomsåren. När jag frågar om det 
finns någon annan vuxen som hen kan tänkas prata 
med än mig, svara mitt barn att det är (fritids-
ledaren). Hen säger att det är den enda som verkligen 
lyssnar, samtidigt som hen stärker och får hen att 

skratta. Det är så betydelsefullt för mitt barn att få 
komma till fritidsgården och få syn på vad hen faktiskt 
är bra på, skolan blir en helt annan sak. 

En berättelse från en kulturpedagog, om vad som 
händer när kulturen finns tillgänglig:  

”Tjejen som håller på att sy sin första klänning håller 
på att planera catwalk och vill sälja sina produkter 
redan i dag! Vi pratar om hur hon kan marknadsföra, 
fota, och sälja (när det finns mer att sälja!) 

Sedan bjöd hon hit sin mamma som också fick prova 
symaskinen för första gången! Mamman vill helst 
komma och hänga varje dag det är öppet tillsammans 
med sin dotter – framför allt för att prata svenska och 
umgås. 

Efter några kvällar, timmar, vid symaskinen delar 
tjejen med sig av allt fruktansvärt hon och hennes 
familj varit med om.”. 

Detta är ett exempel, av många som visar vilken bety-
delse det är att ge unga utrymmen, tid och trygghet. 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Omställningar har gjorts för att möjliggöra för 
invånarna att ta del av förvaltningens utbud i bästa 
möjliga mån trots pandemin. Digitala kanaler, nya 
arbetssätt och begränsat antal deltagare är några av 
lösningarna. För att kunna utveckla verksamheterna 
har omprioriteringar genomförts och fokus har legat 
på de delar av verksamheterna som faktiskt gått att 
genomföra trots pandemin. Falköpings kommun har 
varit och är ett gott exempel för att visa att 
verksamheterna kan hållas öppna trots restriktioner. 
Biblioteket har haft öppet under hela pandemin 
medan många andra kommuner har valt att stänga den 
verksamheten. Simskolorna för skolbarn är åter igång 
sedan vecka 11 och simskolor på fritiden startades 
åter vecka 4. Skolverksamheten på Ekehagens Forn-
tidsby är igång igen, trots att restriktionerna är tuffa.  

När förvaltningens mötesplatser inte finns tillgäng-
liga i samma utsträckning som tidigare drabbar det 
människor i alla åldrar. Både biblioteket och avdel-
ningen för Kulturarv har möjliggjort för skolbarn och 
vuxna att ta del av utbudet digitalt. Genom forskning 
finns kunskapen om att man lär sig bättre genom att 
uppleva och att få vara delaktig. Med den kunskapen 
kan man dra slutsatsen att den lärande insatsen som 

genomförs digitalt ger sämre effekt än den som 
upplevs på plats. Samtidigt har deltagandet ökat inom 
vissa verksamheter till följd av det digitala utbudet. 
Även om det är positivt att deltagandet har ökat så 
finns det negativa aspekter av att det fysiska mötet i 
större omfattning uteblir. Konstateras kan att den 
sociala aspekten förändras vid digitala upplevelser 
men behöver detta innebära en försämring? I vissa 
fall kan man lätt förstå att det är en försämring så som 
t.ex. i samband med ungdomsgalan. Förra året när den 
genomfördes fysiskt fick pristagarna gå upp på 
scenen framför en applåderande publik och ta emot 
sitt pris. I år tas priset emot digitalt vilket inte ger 
samma upplevelse. Samtidigt har antalet deltagare på 
Ungdomsgalan ökat kraftigt från 175 till 800. Det kan 
bero på att fler känner till galan när den genomförs för 
andra året, men det kan också innebära att ungdomar 
som av olika anledningar inte kan delta fysiskt nu fått 
möjlighet att delta. Med tanke på de hinder som män-
niskor möter i sin vardag såsom fysiska och psykiska 
eller geografiska, kulturella skillnader etc. så finns det 
all anledning att även efter pandemin fortsätta att 
erbjuda aktiviteter både digitalt och fysiskt. Utan 
digitala hjälpmedel och den omställning som 
förvaltningen gjort skulle tillgången till aktiviteter 
varit väldigt dåligt under pandemin.  
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Generellt sett har alla ålderskategorier drabbats nega-
tivt av pandemin men på olika sätt. Ungas psykiska 
ohälsa och riskbeteenden är svårare att upptäcka till 
följd av distansundervisning och inställda eller 
avgränsade fritidsaktiviteter. Detta innebär att dessa 
ungdomar lätt hamnar i skymundan och inte får det 
stöd de behöver. Även unga som hade god psykisk 
hälsa och bra betyg innan pandemin har påverkats 
negativt. En annan utsatt målgrupp är de som redan 
innan pandemin befunnit sig i olika former av utan-
förskap och inte varit en del av organiserad verksam-
het t.ex. arbetslösa eller de som inte har organiserad 
fritidsaktiviteter etc. Verksamheter som i hög ut-
sträckning finns till för att kompensera utanförskap 
har inte kunnat genomföras i samma omfattning. 
T.ex. Familjelördagar, Connect har inte vistats i 
områden för att genomföra aktiviteter och Språkvän 
har inte arrangerat aktiviteter på samma sätt. Detta får 
negativa konsekvenser på arbetet för ett socialt 
hållbart Falköping. Tydligt är att den grupp som innan 
pandemin hade dåliga förutsättningar att få arbete 
drabbas än mer av den osäkerhet som kommer att 
prägla näringsliv och sysselsättning för lång tid 
framöver. Redan innan pandemin var arbetslösheten 
bland utlandsfödda mer än tre gånger så hög som för 
inrikes födda. Dessutom har civilsamhället, t.ex. 
etniska föreningar, tvingas att arbeta annorlunda eller 
att pausat sina verksamhet. Flera av deltagare i 
Språkvän bevittnar att de har tappat mycket språk och 
även nätverk under pandemin. 
 

Citat från nyanländ i Språkvän: 
”Jag har inte träffat en svensk på ett år, det ända jag 
har träffat är barnmorska på BVC.” 
 
Utveckling av verksamheterna kan inte bedrivas på 
det sättet som gjorts tidigare. Detta innebär svårig-
heter att utveckla men är samtidigt utvecklande i sig 
då nya metoder behöver hittas. I de fall där aktiviteter 
uteblivit eller minskat syns tydliga bevis på kun-
skapstapp: Framför allt är detta märkbart där kultur- 
och fritidsförvaltningen samverkar med skolan såsom  
 att i samverkan med skolan fungera som stöd i 

lärande såsom läskunnighet, simkunnighet, ge 
barn tillgång till kulturaktiviteter och i lärandet 
om historia och Falbygdens kulturarv, 

 att erbjuda kulturaktiviteter för barn, 
 samverkan med föreningarna, exempelvis för att 

skapa verksamhet tillsammans, locka fler till 
fysisk aktivitet och föreningsliv.  
 

Positiv utveckling ses hos Fritidsbanken som har haft 
rekordmånga utlån under årets första månader. Av 
detta kan man dra slutsatsen att nya individer har tagit 
del av utbudet vilket därmed ökar förutsättningarna 
för att fler ska få en meningsfull och aktiv fritid. 
 
Förvaltningen har startat upp ett arbete med att identi-
fiera förutsättningarna för ett områdesbaserat arbete 
på sex olika platser i Falköping. Arbetet är i upp-
startsfas och effekterna går inte att analysera ännu.   

 

 
Förvaltningen har under pandemin haft fokus på att 
tillgängliggöra verksamheterna på ett säkert sätt och i 
så stor omfattning som möjligt. Jämfört med andra 
kommuner har Falköpings verksamheter inom kultur- 
och fritidsförvaltningen varit mer tillgängliga än 
andra. 
 
Även omställningsförmågan och flexibiliteten har 
varit mycket god. Trots detta så har arbetet mot målet 
om ett socialt hållbart Falköping påverkats negativt 
av pandemin.  
 
Den sociala isoleringen påverkar alla ålderskategorier 
negativt men på olika sätt. 

 Lärande insatser som inte kunnat genomföras har en 
negativ påverkan på simkunnighet och läskunnighet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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Både kunskap och kreativitet har påverkats negativt 
då barn har gått miste om kulturupplevelser som de 
skulle fått genom barnkulturgaranti samt genom 
avdelning Kulturarvs samverkan med skolan.  
 
De som är mest utsatta har drabbats hårt av inställda 
eller förändrade aktiviteter. Arbetet med att öka 
människors möjlighet till delaktighet och inflytande 
har hindrats. Utan digitala hjälpmedel och den om-
ställning som förvaltningen gjort skulle den negativa 
påverkan på målet varit mycket större.  
 
För ökad social hållbarhet i samhället som gynnar 
unga ses områdesbaserat arbete som viktigt. Därför är 
det mycket positivt att planeringen av detta arbete är 
igång.  
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
 

 

Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

Falköpings kommun ska vara en bra 

plats att bo, verka och leva på – en 

plats där medborgarna känner 

stolthet. 

 

Nämnden arbetar med besöksmål såsom Ekehagens 
Forntidsby, Odenbadet och Falbygdens museum och 
lyfter fram Falköpings unika kultur- och naturarv. 
Ekehagens Forntidsby ska ha ett starkt varumärke 
som sätter Falbygden på kartan. Verksamheterna 
strävar efter att besökaren får de bästa av upplevelser 
oavsett om det är på Ekehagens Forntidsby, Oden-
badet eller till någon av kommunens naturnära 
platser.  
 
Kultur- och fritidsnämnden arbetar för god tillgång 
till grönområden, friluftsområden och närheten till 
platser för rörelse. 
 
Kultur- och fritidsnämnden använder konst och 
kultur, evenemang och projekt som verktyg för att nå 
målet. 
 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 
 
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 
allas rätt att delta prioriteras.  

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

I linje med kommunens satsning för ett levande 
centrum ska konst och kultur utvecklas i central- 
orten Falköping.  
 
Evenemang ska användas som metod och prioriteras 
i arbetet.  
 
Aktivitetsytor och platser att röra sig på ska bli fler.   

Besökarens möjlighet till upplevelser ska förmeras. 

Falköpings kultur- och naturarvsarbete ska 
utvecklas.  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

Avdelningsgemensamma aktiviteter för 2021 är: 

 Jubileumsår – bibliotek och museum. 
 Föreningsfestival. 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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Positiv trend = vi är på väg åt rätt hållll 

 Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
 

  Oförändrad trend = utvecklingen är densamma 
eller oklar 

 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Avdelningarna har gjort sitt yttersta för att stärka 
förutsättningarna för ett attraktivt Falköping. Att de 
reglerade uppdragen ska utföras i allra möjligaste 
mån har varit en avgörande målsättning för 
medarbetarna. En del av det planerade arbetet har 
kunnat genomföras trots pandemin, men i mindre 
omfattning. Anläggningar och kommunala lokaler 
har tillgängliggjorts för föreningar som bedriver barn- 
och ungdomsverksamhet. Den öppna ungdoms-
verksamheten har haft öppet under hela 2021 med 
undantag för årets första två veckor. Verksamheten 
har kunnat bedrivas smittosäkert och Falköping är en 
av få kommuner i Sverige som valt att hålla mötes-
platser för unga öppna under pandemin. Odenbadet är 
också det första badhuset i Skaraborg som öppnade 
upp för allmänheten. Ekehagens Forntidsby förbere-
der för en vår- och sommarsäsong. Med hjälp av för-
valtningens nya bokningssystem kommer möjlighet-
erna till exempelvis förbokade biljetter att förbättra 
servicen mot besökare och möjligheterna till corona-
säkra besök för både Ekehagen, museet och badet. 
Arbete pågår även för att förbättra möjligheter att 
besöka kulturarvslandskapet. Under våren får exem-
pelvis Ekornavallen och stadens fornlämningar upp-
daterad information. 

 

Användandet av spår och leder har ökat kraftigt under 
pandemin. Att människor rör sig allt mer i naturen är 
positivt för folkhälsan samtidigt som det ger för-
valtningen utmaningar att hantera. Överfulla parke-
ringsplatser och för få papperskorgar är några 
exempel på att det varit svårt att utveckla i samma 
snabba hastighet som trenden kommit. Människor 
förändrar sitt sätt att leva när pandemin hindrar dem 
från att utföra aktiviteter som de gjort tidigare. 
Konsekvensen av detta blir ett behov av ökade resurs-
er inom vissa områden. Samtidigt behöver tidigare 
vanor fortsätta att tillgängliggöras vilket är lika 
resurskrävande som tidigare. Friluftstrenden kan vara 
pandemirelaterad vilket i så fall skulle innebära att de 
tidigare vanorna tas i bruk efter pandemin. Men 
samtidigt kan de nya vanorna som pandemins 
begränsningar skapat vara så pass uppskattade att de 
stannar kvar. Denna osäkerhet gör att det är svårt att 
veta var resurserna ska läggas.  

Ålleberg har utvecklats med hjälp av folkhälsomedel 
och dessutom ska tillgänglighetsanpassning genom-
föras under året med hjälp av resurser från Läns-
styrelsen. Internt arbete har genomförts för att på 
bästa sätt vara redo för att överta driften av platå-
bergen och djurparken från 1 april. Övertagandet av 
verksamheterna på Mösseberg ökar förvaltningens 
möjligheter att skapa attraktivitet. Utbudet växer och 
upplevelserna bli fler och förmeras i ett samlat 

Kommunikativa indikatorer T1 2018 T1 2019 T1 2020 T1 2021 Trend 

Kulturarv, antal deltagare per målgrupp. 

Totalt 7509 8120 2792 2277 


 

Vuxen 1689 1753 1499 598 

Barn 5820 6367 1293 1679 

Varav skolelever. 5428 5825 726 1603 
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Mösseberg. Kulturaktiviteter som Helt plötsligt har 
redan startats på djurparken.   

Förvaltningen arbetar aktivt med utveckling av 
centrum i projektet Sommargatan. Förvaltningen 
ingår också i dialogarbetet och styrning vad gäller 
centrums framtida utformning. När kulturen och 
fritiden tar plats i stadsutvecklingen bidrar det till 
invånarens upplevelse av trygghet och attraktivitet 
vilket ökar förutsättningarna för att invånaren känner 
stolthet för sin stad.  
 
Trots allt arbete som bedrivs förväntas följderna av 
pandemin innebära en negativ påverkan på målet.  

 Besöksverksamheterna har sämre antal besökare 
än ett ”vanligt” år.  

 Evenemang och publikdragande aktiviteter har 
inte kunnat genomföras som planerat.  

 Ungdomar födda -01 och tidigare har fått 
träningar inställda utifrån restriktionerna från 
myndigheter. Samtidigt har de studerat på 
hemmaplan och gått miste om den sociala sam-
varon i skolan. Denna grupp är också i arbetslivet 

eller på väg till arbetslivet vilket kan upplevas 
oroligt i tider av nedskärningar. Även pensionärer 
ses som en utsatt grupp då de isolerats ytterligare 
till följd av pandemin.  

Omvärlden ställer höga krav på omställningsförmåga 
och flexibilitet idag vilket har förtydligats ytterligare 
som en följd av pandemin. För att möta detta krav ses 
ett behov av att kommunens samtliga förvaltningar tar 
gemensamt ansvar för frågan. Effekten blir annars att 
en verksamhet med god flexibilitet hindras av annan 
verksamhet som inte eftersträvar samma höga 
flexibilitet. Då når inte den positiva effekten ut till 
invånarna. Då användandet av digitala kanaler har 
ökat ses behov av ökad kompetens inom området. En 
effekt av pandemin som syns är en omställnings-
trötthet och att samverkansparter ibland använder 
pandemin som ursäkt för att inte agera. Omställ-
ningsförmågan har ställts på prov och framöver får 
verksamheterna förvänta sig höga krav på flexibilitet. 
Balans mellan omställning och rutiner ses viktigt för 
uthållighet över tid. 
 

Starkt fokus på att i största möjliga mån tillgäng-
liggöra verksamheterna har minskat den negativa 
effekten av pandemin. Utvecklingen mot målet 
kommer trots detta att påverkas negativ. Nya för-
väntningar och behov som förutspås stanna kvar 
efter pandemin har tydliggjorts. 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 

 
Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 

 

Utveckla kommunens bemötande och 

servicekvalitet. 

Kultur- och fritidsnämnden stödjer kultur-
aktörer som driver näringsverksamhet.  

Nämndens verksamheter arbetar för hög 
service och gott bemötande.  

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Ett modigt och kreativt arbetssätt och innehåll. 
 
Där barn och unga, stad och landsbygd, trygghet och 
allas rätt att delta prioriteras.  

 
 
 
 
 

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Förvaltningen ska prioritera samverkan.  

 

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Många positiva insatser har genomförts för att stötta 
näringslivet. Aktiviteter såsom lösenordsjakten har 
genomförts för att stödja handeln samtidigt som det 
gynnat både fysisk aktivitet och social samvaro. 
Planering av sommargatan pågår vilket bör gynna den 
lokala handeln. Bokade kulturaktörer har fått betalt 
även om aktiviteten inte kunnat genomföras. 
Kulturaktörer anlitas i popup-serien ”Helt Plötsligt”. 
Där ryms både föreställningar och konstutställningar 
utomhus, bland annat längs den röda leden på Ålle-
berg. Förvaltningen ger stöd till Falbygdens Mat och 
Kultur som har i uppdrag att genomföra arrange-
manget Påskrundan. Detta ger arbetstillfällen till 
kreativa näringar. Arbete pågår med att skapa ett 
företagsnätverk för kreativa näringar tillsammans 
med näringslivsavdelningen då de kreativa näring-

arna själva upplever behov av ett branschspecifikt 
nätverk.   

Trots det goda arbetet som genomförts drabbas 
näringslivet negativt av pandemin. Bland annat är 
antalet kulturaktörer som anlitats färre än innan 
pandemin. Läger och arrangemang ställts in vilket ger 
en negativ effekt för lokala näringsidkare. Även 
turismen som skapas genom dessa arrangemang har 
minskat.  

Däremot verkar det som att naturturismen har ökat. 
Det är hårt tryck på naturområden, besöksmål i land-
skapet samt spår och leder. Framtida utmaningar blir 
att hitta balans mellan slitage och nyttjande samt 
stärka tillgängligheten. Behovet av iordningställande, 
underhåll, skötsel kommer att öka.    

Arbetsförmedlingen har dragit in resurser för de 
extratjänster som förvaltningen planerat att använda. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Även om förvaltningen inte kunnat ta emot så många 
extratjänster så bör frågan beaktas ur ett större per-
spektiv. Det är troligt att fler blir utan meningsfull 
sysselsättning när arbetsgivarens förutsättningar att 
anställa blir sämre. 

 

 

 

Risk finns att målet inte kommer att nås då både läger, 
arrangemang och aktiviteter påverkas negativt av 
pandemin. Prognosen är dock mycket osäker, resul-
tatet beror på vad pandemin medger under sommar 
och höst.  

 

 

 
 

 

 

  

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA UTVECKLANDE OCH 

FÖRNYANDE MED EN TILLITSBASERAD STYRNING  

 
Globala mål ur Agenda 2030 prioriterade för Falköpings kommun. 
 

En lärande och utvecklande verksamhet. 

Förvaltningens organisation ger utrymme 
för medarbetarna att utveckla idéer och 
förändra inom verksamheterna. Medarbe-

tarna, deras omställningsförmåga, kompetens och 
kunskap är den viktigaste resursen för att uppnå 
optimalt användande av förvaltningens resurser. 

Gemensamt fokusområde för förvaltningens kvali-
tetsarbete tas fram varje år. Det valda fokusområdet 
ligger till grund för kunskapshöjande insatser som 
förvaltningens samtliga medarbetare tar del av.  

Nätverkande och omvärldsbevakning samt kontinuer-
lig uppföljning av medborgarnas åsikter om verksam-
heten utvecklar förvaltningens arbete. 

Förvaltningen genomför dialoger för att tillvarata 
medborgarnas intresse, kunskap och önskemål i 
frågor som rör verksamheterna.   

 

STRATEGI FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN:  

Ett innovativt arbetssätt. 

Där medborgarens behov och förvaltningens för-
nyelse står i centrum. 

PLANERADE INSATSOMRÅDEN  

Förvaltningen ska arbeta för att ta miljö- och klimat-
ansvar samt effektivt hushålla med naturens resurser.  

Stöd och kunskap ska ges till övriga förvaltningar i 
arbetet med Barnkonventionen.  

Ständigt pågående utveckling genom alla medarbe-
tares deltagande ska förbättra förvaltningens verk-
samheter.  

Gemensam aktivitet för år 2021: 

 Kunskapshöjande insatser kring de globala 
målen. 

 

  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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KVALITATIVA INDIKATORER:  

Berättelsen om förvaltningens arbete för ökad 
medarbetardriven innovation 
Förvaltningen påbörjade en arbetsmodell för ökad 
delaktighet, påverkan och innovation innan pande-
min. Denna har inte kunnat genomföras under 
pandemin. Grunden i innovation är att det råder ett 
gott klimat på arbetsplatsen där medarbetaren känner 
sig trygga och att arbetet känns meningsfullt. 
Medarbetarundersökningen visar på ett mycket gott 
klimat i alla verksamheter i förvaltningen. Avdel-
ningschefer berättar om medarbetarnas innova-
tionsförmåga och ansvarstagande under pandemin för 
att i största möjliga mån erbjuda förvaltningens utbud 
till medborgarna. En kris fungerar väldigt bra som 
idégenerator vilket varit synligt under pandemin. En 
ökad möjlighet till innovation kommer ges då risk-
inventering till Internkontrollplan 2022 ska genom-
föras i samtliga verksamheter tillsammans med med-
arbetarna. Tanken bakom detta är att det är med-
arbetarna som befinner sig i kärnverksamheterna och 
dagligen möter medborgare som bäst kan avgöra 
vilka risker det finns för att målen inte ska nås eller 
att lagar inte följs. 

Berättelser om genomförda innovationer* inom 

förvaltningen 

Många innovationer har tagits i bruk under pandemin 
såsom exempelvis simskola i mindre grupper upp-
delat i fler bassänger, bibliotekets ”Take away”, 
biljettbokning till bad och Ekehagen, och digital 
mötesplats för unga. 

Redovisning av förvaltningens arbete för minskad 

klimatpåverkan 

Insatser för minskad klimatpåverkan genomfördes 
med framgång under 2020 men vidare utveckling 
upplevs svår. För att fortsätta det påbörjade arbetet 
behöver kompetens tillföras från t.ex. miljöstrateg för 
att på så sätt prioritera de insatser som ger bäst effekt. 

Arbetet ska ske med utgångspunkt från kommunens 
övergripande Miljöstrategi.  

 
Grupper för samverkan inom förvaltningen 

Under pandemin har samverkan med föreningar och 
studieorganisationer fått stå tillbaka eller minskats 
men samtidigt har nya samarbeten tvingats fram av 
pandemin vilka med stor sannolikhet att kvarstå. En 
viktig fråga för framtiden är hur prioriteringar ska 
göras efter pandemin. Det är inte möjligt att 
genomföra det som tidigare var planerat samtidigt 
som det nya arbetssättet bibehålls.  

UPPFÖLJNING OCH ANALYS 

Positiva effekter av pandemin är att föreläsningar, 
nätverksträffar och utbildningar som nu genomförts 
digital har tillgängliggjorts för fler medarbetare. 
Därmed ökar omvärldsbevakningen och kompeten-
sen inom förvaltningen.  

Medarbetares kreativitet har ställts på sin spets och 
idéer har varit påtagligt avgörande för verksamhet-
erna vilket gett en utveckling. Kompetensutveckling 
under året: Samtliga strateger, chefer och stabsfunk-
tioner har genomgått utbildningen Matchofabriken. 
Falköping har startat upp ett nätverk via KEX där 60 
olika kommuner utbyter erfarenheter om digitala 
mötesplatser och gaming. En effekt av detta är bland 
annat att en digital mötesplats skapas för hela Sverige. 
Här ses goda möjligheter att fortsätta utveckla på 
olika sätt t.ex. måla och skapa digital, laga mat och 
workshops digitalt.  

Medarbetare som arbetar hemifrån har upplevelse av 
att det dagliga informations- och kunskapsutbytet gått 
förlorat och en del av proceserna tar längre tid att 
genomföra till följd av detta. Även ergonomiska 
nackdelar syns när arbetsplatsen finns i hemmet.  

 

 

 
 

 

 

Samlad bedömning                                                                                                                        Uppföljning 
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Kunskapsinhämtningen till förvaltningen är bättre än 
vanligt vilket kommer invånaren till gagn i sista 
ändan. Prioriteringar behöver göras när pandemin har 
lagt sig. Dels vilka målgrupper som behöver extra 
stöd men även vilka av de nya respektive tidigare 
insatserna som ska genomföras. Pandemin i sig har 
föranlett en generell översyn av de insatser som 
genomförs, vad som är viktigast och vad som kan 
göras annorlunda. Medarbetare som i vanliga fall 
upplever mycket god tillfredställelse med sitt arbete 
har det nu lite mer kämpigt med motivationen. Trots 
detta kan ett gott arbete genomföras och det finns 
goda förutsättningar att verksamheterna kommer 
stärkta ur krisen.  
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Jämförelser och nyckeltal 

NYCKETAL 

Gediget arbete med att ta fram nyckeltal utifrån det 
grundläggande syftet har påbörjats under hösten 
2020. Med ambitionen att öka medarbetarnas del-
aktighet och möjlighet till innovation har alla av-
delningar och samtliga medarbetare deltagit i arbetet. 
Avdelningarna Fritid och Bad har inte kunnat genom-
föra arbetet än på grund av pandemins ökande om-
fattning. Intressanta områden att följa har identi-
fierats.  
 
Utifrån ett antal olika geografiska områden: 
 Hur nöjda är invånarna utifrån parametrarna 

bemötande, service och tillgänglighet? 
 Hur lyckas förvaltningen med ambitionen att 

inkludera?  
 Hur fördelas resurser mellan geografiska 

områden? 

I nuläget saknas information och mätetal om ovan-
stående. Årlig undersökning behöver genomföras för 
att inhämta information som kan användas till mätetal 
och i förlängningen nyckeltal. Ekonomisk fördelning 
och uppföljning behöver kategoriseras enligt de 
geografiska områdena. Struktur för att möjliggöra 
uppföljning av nödvändiga mätetal ska arbetas fram 
under 2021 med ambition att nyckeltal ska finnas i 
Verksamhetsplan 2022–2024. 
Ansökan om medel från Skaraborgs Kommunal-
förbund i syfte att inhämta information från 
medborgarna tillsammans med Skaraborgs samtliga 
kommuner har beviljats. Denna informations-
inhämtning ses som viktig för förvaltningens 
utveckling samt vid framtagning av nyckeltal. 
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 
PERSONALPLANERING 

Antalet årsarbetare har minskat i jämförelse med förra 
året. Förändringar visar sig främst inom kulturarv 
som personalanpassats på grund av minskad verk-
samhet under covid-19. Avvikelse jämfört med 
budget ligger i att sommarpersonal ingår i budget-
siffran för både kultur och fritid. 

Uppgifterna om antalet årsarbetare för utfall från 
mars åren 2020 och 2021 är hämtade ur besluts-
stödsystemet Hypergene som sjösattes förra året. Det 
finns risk att kvalitén i de tidiga uppgifterna kan ha 
vissa brister varför de får tas som en indikator snarare 
än en exakt uppgift. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Förvaltningen har övertagit befintlig personal från 
tekniska nämnden i samband med enheten Platå-
bergen bildades från 1 april.  

Personalomsättningen är låg. Vikarie har rekryterats 
under föräldraledighet. 

FRÅNVARO 

Under perioden januari till april uppgår sjukfrånvaron 
till 5,9 % för förvaltningens personal och är lägre än 
för kommunens samtliga förvaltningar som uppgår 
till 7,6 %. Sjukfrånvaron är generellt högre under 
januari till april än under övriga månader under året. 

Förvaltningens sjukfrånvaro har minskat och återgått 
till mer normal nivå efter ökningen som skedde under 
föregående år. Kvinnor har högre sjukfrånvaro än 
män och frånvaron är större i högre åldrar. Den 
statliga ersättning som ska kompensera arbetsgivare 
för ökade sjuklönekostnader under covid-19 utgår 
fortsatt under januari till juni. 

 

Personalplanering Utfall 2020 Utfall 2021 Budget 2021 Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Personalsammansättning - årsarbetare mars mars 
Tillsvidare anställda  50,7      48,4      60,4     
Visstidsanställda  5,7      8,0      3,1     
Timanställda  8,7      5,6      6,5     
Antal årsarbetare  65,1      62,1      70,0     

Antal årsarbetare per verksamhet
Strategi - ledning  12,3      12,1      12,5     
Kultur  27,3      23,6      25,8     
Fritid  25,5      26,4      31,7     
Summa årsarbetare  65,1      62,1      70,0     

Frånvaro
Sjukfrånvaro - antal sjuktimmar av
tillgängliga ordinarie arbetstid %
  Totalt 7,6% 5,9%
  Kvinnor 10,2% 8,9%
  Män 4,3% 1,8%
  Varav över 60 dagar 44,4% 53,9%
      -29 år 5,6% 2,4%
  30-49 år 5,4% 4,8%
  50 år - 11,8% 9,2%

Andel arbetstagare som inte har 72,0% 79,1%
någon sjukfrånvaro alls

Andel arbetstagare med 1-5 16,0% 10,1%
sjukfrånvarodagar
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Förväntad utveckling  

SKULDEN 

Pandemin skapar en så kallad skuld utifrån kultur- 
och fritidsnämndens reglerade uppdrag. Fler barn 
som inte lär sig simma, föreningar som minskar 
verksamhet och färre ungdomar som är fysiskt aktiva, 
läsförståelse som minskar när ytor mellan biblio-
tekarier och invånare blir färre, kulturarv och kultur 
som inte upplevs när scener och verksamheter inte får 
vara öppna och tillgängliga. Det kommer vara av-
görande för kultur- och fritidsnämnden att kompen-
sera för detta i flera år framöver. 

PRIORITERINGAR 

Kopplat till denna skuld blir det också väsentligt att 
landa i vad som ska prioriteras. I takt med att in-
vånarna åldras och skatteintäkterna ska användas för 
att täppa fler hål minskas det ekonomiska utrymmet 
för kultur- och fritidsnämnden. Vilka mötesplatser 
ska finnas? Vilka anläggningar ska finnas och var ska 
de finnas? På vilket sätt ska verksamheterna bedrivas 
för att nå så många som möjligt på ett så bra sätt som 
möjligt? Falköpings struktur idag utmanar när 
resurser ska fördelas. Det kommer sannolikt att 
behövas en kultur- och fritidsstrategi som är politiskt 
antagen som sätter riktningen i sektorns frågor 
kopplat till kommunens övergripande utveckling. 

DIGITAL UTVECKLING 

Den höga innovationskraft som funnits under pande-
min kommer att prägla utvecklingen av arbetet 
framåt. Det digitala utbud som tagit form behöver 
utvärderas och göras till en del av det basutbud 
verksamheterna består av. Detta skapar utrymme att 
forma om tidigare sätt att bedriva verksamhet på. 
Denna utveckling kommer att synas både kopplat till 
det som erbjuds invånaren och det som påverkar 
medarbetaren. Färre resor till och från arbetet, fler 
digitala möten, fler digitala mötesplatser m.m. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nämndens arbete påverkas i mycket stor utsträck-
ning. De mål som ska uppnås utgår ifrån en tid som 
samhället just nu inte befinner sig i. Det är omöjligt 
att måluppfyllelsen upplevs god men under de förut-
sättningar som råder anses ändå nämndens verksam-
heter verka i mycket positiv riktning. Det vill säga ha 
en god måluppfyllelse utifrån de omständigheter som 
råder.  

PROJEKT OCH TILLFÄLLIGA MEDEL 

Nämnden har under året många tillfälliga projekt och 
medel ifrån kommunens övergripande strategiska 
medel och statliga tillfälliga satsningar. Att lyckas 
utföra projekt på kort tid av hög kvalité utmanar 
förvaltningen och ställer höga krav. Det är många 
medarbetare som arbetar hårt för att dessa projekt och 
medel ska användas ansvarfullt och det ökar arbets-
belastningen under året.  
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

Budgetram 

Nämndens budgetram uppgår till 71,6 mnkr. Kom-
munfullmäktige har i särskilt beslut tillfört 5,1 mnkr 
för enheten Platåbergen som övergått från tekniska 
nämnden. Budgeten har även justerats enligt ekono-
mistyrprinciperna för förändringar av löneavtal och 
kapitalkostnader genom tillägg med 1,9 mnkr.  

Vissa löneavtal för år 2020 blev klara så sent under 
föregående år att effekten inte kunde inräknas i Verk-
samhetsplan 2021–2023. Tillskottet från lönepotten 
avser nivåhöjning för helårseffekt samt retroaktivt 
utbetald lön (0,8 respektive 0,3 mnkr). Den 
retroaktiva delen är endast en engångshöjning. 

Löneavtalen för år 2021 gäller från april och till-
skottet uppgår till 1,0 mkr för nio månader. 

Justeringen av budgetramen för kapitalkostnader 
innebär en sänkning med anledning av beslut om att 
sänka internräntan från 2 % till 1,25 % och ger en 
minskning av kapitalkostnaderna med ca 0,2 mnkr. 

Utfall och prognos 

Nämndens resultat per april uppgår till -24,7 mnkr 
och utgör cirka 35 % av året budget. Prognosen för 
årets utfall visar underskott om 3,8 mnkr. 

Nämndens verksamheter är fortsatt påverkade av 
folkhälsomyndighetens rekommendationer för mins-
kad smittspridning. Nedstängningen har pågått sedan 
november månad. I prognosen antas att det finns 

möjlighet att återgå till normalt öppethållande från 
sommaren/hösten. Intäktsbortfallet kan innebära att 
25 % av budgeterade intäkter uteblir på grund av 
minskade badavgifter, hallhyror, café- och butiksför-
säljning samt färre skolelever på Ekehagen.  

Kostnaderna uppgår till 31 % av budget efter april. 
Personal- och verksamhetskostnadernas förbrukning 
visar 29 % för samma period. Vissa delar av verk-
samheterna har kunnat minska kostnaderna för perso-
nal under nedstängningen medan andra behöver upp-
rätthålla god bemanning för att säkerställa att folk-
hälsomyndighetens rekommendationer följs. I prog-
nosen bedöms effekten av minskade personal-
kostnader till ca 0,3 mnkr. 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 
/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

I prognosen finns mycket stora osäkerheter om hur 
situationen under året kommer att utvecklas. Om det 
visar sig att ytterligare en ny våg av covid-19-smitta 
breder ut sig under hösten kommer det att innebär 
försämring av den presenterade prognosen. Åtgärder 
som kunnat vidtas är anpassning av bemanningen 
inom de områden där det är möjligt. 

 

 

  

Resultaträkning ( tkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter
Avgifter mm  1 659      725      9 686      6 286     -3 400     
Statsbidrag  449      681      1 572      1 572      -     
Övriga intäkter  985      606      2 832      2 087     -745     
Interna intäkter  900      576      1 634      1 634      -     

Summa intäkter  3 993      2 588      15 724      11 579     -4 145     
Kostnader

Personalkostnader -11 727     -12 105     -41 262     -40 917      345     
Verksamhetskostnader -5 997     -5 418     -18 401     -18 401      -     
Kapitalkostnader -810     -1 006     -3 126     -3 126      -     
Interna kostnader -7 989     -8 788     -24 492     -24 492      -     

Summa kostnader -26 523     -27 317     -87 281     -86 936      345     

Resultaträkning för nämnd -22 530     -24 729     -71 557     -75 357     -3 800     



KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 26 

Resultat per verksamhetsområde 

STRATEGI OCH LEDNING 

Löner och andra kostnader följer budget. Staten ger 
fram till juni ersättning för förvaltningens sjuklöne-
kostnader. Förbrukningen per april uppgår till 31 % 
av budget. I prognosen för året antas att budgeten 
kommer följas. 

KULTUR 

I området kultur ingår bibliotek och kulturarv. 
Biblioteket har som regel något högre kostnader i 
början av året och förbrukningen efter april uppgår till 
36 %. I prognosen för utfall bedöms budgeten komma 
att följas. Hittills bedrivs inte några ytterligare projekt 
med annan finansiering. 

Inom kulturarv har skolverksamheten kunnat bedri-
vas, med begränsad efterfrågan, under våren. Intäkt-
erna är inte i nivå med budget men bedöms bli bättre 
än föregående år. Prognosen visar på minskade 
intäkter om 1 mnkr och sänkta kostnader för beman-
ning med 0,3 mnkr vilket i nuläget ger ett underskott 
om 0,7 mnkr. 

 

FRITID 

Fritid innehåller bad, fritid och öppen ungdoms-
verksamhet. Från april ingår även verksamheter 
överförda från tekniska nämnden som omfattar 
djurpark, motionscentral m.m.  

Badet är starkt påverkat av begränsning av öppet-
hållande för allmänheten som pågått sedan november 
månad. Simskola och skolbad har kunnat upprätt-
hållas. Uteblivna bad- och gymavgifter samt café-
försäljning m.m. tros ge minskade intäkterna med 2,4 
mnkr enligt helårsprognosen om badet kan öppnas 
inför sommaren och med fortsättning under resten av 
året. Bibehållen bemanning och vissa fysiska åtgärder 
kan behövas för att erbjuda en säker miljö. 

Inom fritid har uthyrning av hallarna påverkats med 
lägre hyresintäkter som följd. Ett underskott bedöms 
uppgå till 0,7 mnkr efter kostnadsanpassning. 

Verksamheterna på Mösseberg har nyligen övertagits 
och behöver följas en tid för att se utvecklingen innan 
annan prognos än följsamhet med budget kan 
bedömas. 

Prognosen för öppen ungdomsverksamhet visar i nu-
läget ingen avvikelse mot budget. 

  

Verksamhetsredovisning ( tkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget
 2021 

Prognos
2021-12 

Avvik-
else 

Strategi och ledning -3 674 -3 952 -12 907 -12 907 0
Kultur -6 041 -5 893 -15 968 -16 668 -700
Fritid -12 815 -14 884 -42 682 -45 782 -3 100

Nämndens budgetram -22 530 -24 729 -71 557 -75 357 -3 800
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Hittills gjorda investeringar avser inköp till nytt verk-
samhetssystem och innebandysarg. 

Fullmäktige har överfört budget om 688 tkr från 
samhällsbyggnadsförvaltningen kopplat till enheten 
Platåbergen. Hittills har inga inköp gjorts till den 
verksamheten. 

Plan finns för inköp under resten av året i nivå med 
budgeten för året. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( tkr)  Utfall
2021-04 

Budget
2021 

Avvik-
else 

Prognos
2021-12 

Re-/ löpande investeringar -123 -1 588 -1 465 -1 588
Inventarier -123 -900 -777 -900
Inventarier Mösseberg 0 -688 -688 -688

Fleråriga investeringar
(se spec sid x)

Summa nämnden -123 -1 588 -1 465 -1 588
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2021  
 

POLITISKA UPPDRAG UNDER ÅR 2021 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att se över stöd-, service- och stabsfunktioner i 
hela den kommunala organisationen med syfte att 
skapa högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska 
redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 
kommunen. Uppdraget ska redovisas för kommun-
styrelsen under år 2021. 

 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att utreda och ta fram förslag på hur en 
transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas 
för kommunstyrelsen under år 2021. 

 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 
kommunen, där en strategi för pollinering ska 
inkluderas. Uppdraget ska redovisas för kommun-
styrelsen under år 2021. 

 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att ta fram förslag på en strategi för solenergi och 
hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas ut 
till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021 

 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i upp-
drag att utreda hur en utökad samverkan kring 
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet 
och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget 
ska redovisas för de båda nämnderna samt 
kommunstyrelsen under år 2021. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Förvaltningen arbetar utifrån den kommunöver-
gripande styrkedjan vad gäller budget, mål och 
intern kontroll. Ett årshjul tas fram för att tjänste-
personernas arbete ska anpassas utifrån redovisning 
till politiken. För att uppnå tydlighet i arbetet med 
styrprocesser gällande planering och uppföljning så 
sker alltid genomgång av detta på styr- och led-
gruppen som består av avdelningschefer, strateger 
och stab.  
 
Internkontroll tas fram av controller tillsammans 
med styr- och ledgruppen.  
 
Uppföljning av avdelningarnas arbete sker enligt 
“kugghjuls-modellen”, kontinuerligt under året. 
Controller och strateg genomför måluppföljning 
tillsammans med avdelningarna och dess samtliga 
medarbetare en gång per år. På detta sätt skapas 
tydligt målfokus och den röda tråden inom för-
valtningen stärks. Samtidigt fångas medarbetarnas 
kunskap upp till den samlade bedömningen och 
senare utvecklingen inom förvaltningen. Löpande 
under året träffar avdelningschefer ekonom för 
uppföljning av budget. Utöver detta genomförs 
både uppföljning och planering av mål och ekonomi 
i styr- och ledgruppen. Arbetsprocessen för upp-
följning genererar ständiga förbättringar och ökar 
flexibiliteten i förvaltningen. Sättet att mötas i 
större grupp stärker förvaltningens samverkan och 
förståelse internt.  
 
För att öka kännedomen om varandras ansvars-
områden, utmaningar och arbete genomförs arbets-
möten där samtliga medarbetare inom förvaltningen 
bjuds in att delta i framtagandet av verksamhets-
planen för kommande år. Ambitionen med denna 
metod är att öka samverkan mellan avdelningarna, 
tillvarata medarbetarnas kompetens och idéer vilket 
ska gynna det innovativa arbetet inom förvalt-
ningen.  
 
Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ligger 
tillgängliga för medarbetarna på Falnet och infor-
mation om detta mejlas till samtliga medarbetare 
när det är aktuellt.  

 

ÅTERKOPPLING TILL NÄMND/KOMMUN-
FULLMÄKTIGE 

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter har 
under året, liksom föregående år, påverkats ekono-
miskt av åtgärder som vidtagits för att följa folk-
hälsomyndighetens rekommendationer så att smitt-
spridningen av covid-19 kan begränsas. I prognosen 
som lämnas för år 2021 redovisas ett underskott om 
3,8 mnkr om verksamheten från sommar/höst kan 
bedrivas nära normal omfattning. Med fortsatta 
restriktioner befaras underskottet öka. 
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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med verksamhetsrapporten är att vara ett 
verktyg för uppföljning av planerad verksamhet och 
en indikation hur målarbetet i kommunen fortgår. 
Verksamhetsrapportens syfte är också tydliggöra att 
mål och ambitioner samspelar med de resurser som 
kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 
Verksamhetsrapporten ska även fungera som ett 
underlag till eventuella verksamhetsförändringar som 
kan behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Verksamhetsrapporten har som utgångspunkt i 
kommunen som helhet, där varje nämnd har ansvar 
att bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål 
och koppla till varje nämnds uppdrag och 
utvecklingsbehov. Kommunen är inne i ett 
utvecklingsarbete som syftar till att sammanföra 
verksamhets- och ekonomistyrning. Nämnden följer 
kontinuerligt upp sin verksamhetsplan och budget i 
samband med kommunens gemensamma 
uppföljningar vid första tertialen, delårsbokslutet i 
augusti och årsbokslutet.  

KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG 

Kommunstyrelsen har till uppgift att leda och sam-
ordna den kommunala organisationen och ha 
överblick över nämndernas verksamhet samt den 
verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. 
Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den 
ekonomiska förvaltningen samt beredning av ärenden 
till kommunfullmäktige och ansvarar även för att 
verkställa och följa upp kommunfullmäktiges beslut. 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 
LYDER UNDER KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunledningsförvaltningens uppdrag är att leda 
strategiska utvecklingsprocesser, samordna, stödja, 
utveckla och följa upp med helhetsperspektiv på 
uppdrag av kommunstyrelsen. Kommundirektören 
leder kommunledningsförvaltningen och är tillika 
chef för övriga nämnders förvaltningschefer och är 
länken till politikerna i kommunstyrelsen. Kommun-
ledningsförvaltningen ska stärka rollen i de 
strategiska och kommungemensamma frågorna för att 
uppnå ett helhetsperspektiv så att effektiviteten för-
stärks och kvalitén förbättras.  

I kommunledningsförvaltningen ingår 
ansvarsområdena ekonomi, hållbar kommunikation, 
hållbar utveckling, stadsbyggnad, näringsliv och HR. 

EKONOMI 

Avdelningen ansvarar för kommunens 
ekonomiadministration samt samordnar kommunens 
budget-, uppföljnings- och årsredovisningsarbete 
samt arbetet med inköp, upphandlingar och statistik. 

HÅLLBAR KOMMUNIKATION 

Avdelningen har uppdraget att aktivt främja och 
skapa långsiktig hållbar utveckling med fokus på 
kommunikation, IT och kansli. Detta innefattar bland 
annat kommunikation internt och externt, 
informationssäkerhet, beredningsprocesser, juridiskt 
stöd, diarium och arkiv, utveckling inom IT och 
telefoni, digitalisering och demokratiutveckling. 

HÅLLBAR UTVECKLING  

Avdelningen har uppdraget att arbeta aktivt med att 
främja och skapa långsiktig hållbar utveckling med 
fokus på mångfald, folkhälsa, miljö, klimat, infra-
struktur, logistik, samt internationella frågor och 
utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet 
internt. 

STADSBYGGNADSAVDELNINGEN 

Avdelningen arbetar med strategisk fysisk planering, 
mark- och exploatering samt naturvård på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Avdelningen servar byggnads-
nämnden som myndighetsnämnd, som i sin tur har 
lagkrav på att tillhandahålla vissa tjänster och utöva 
visst arbete, som bland annat handlar om service och 
tillsyn. 

NÄRINGSLIV 

Avdelningen har uppdraget att arbeta med närings-
livsutveckling och utveckling av besöksnäring ge-
nom att skapa goda förutsättningar för lokal närings-
livsutveckling genom ett lokalt engagemang.  
Avdelningen ska också finnas som en aktiv och 
naturlig part i det lokala, regionala och nationella 
utvecklingsarbetet. 
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HR 

Avdelningen har uppdrag att leda, samordna och följa 
upp kommunens utveckling inom personalområdet 
samt vara ett stöd för chefer och medarbetare och 
bidra till ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. De 
personalstrategiska medlen syftar till att utifrån 
kommunens mål prioritera insatser inom kompe-
tensutveckling samt införa verktyg och metoder för 
ständiga förbättringar. 

SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Här återfinns de områden där kommunstyrelsen har 
gemensamt myndighetsansvar med andra kommu-
ner. 

Falköpings kommun ingår i kommunalförbundet 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) som har ett 
myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskydds-
området. 

Skaraborgs Kommunalförbund utgör plattformen för 
gemensamma delregionala utvecklingsarbeten i 
Skaraborgs 15 kommuner. 

Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skara-
borg (AÖS) ansvarar för renhållningen i Falköpings 
kommun. 

Under kommunstyrelsen ligger en del av kommu-
nens bidragsgivning. Bidrag ges till aktivitets- och 
investeringsstöd, under vissa förutsättningar, till 
föreningar/aktiviteter som inte kan inrymmas i annan 
nämnds verksamhetsområde. 

 

UTSKOTTET FÖR SOCIAL HÅLLBARHET 

Utskottet ska styra och leda kommunens arbete när 
det gäller social hållbarhet under mandatperioden 
2019–2022. Utskottet ska jobba med ett 
helhetsperspektiv och hantera frågor som är nämnds- 
och förvaltningsövergripande. 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS ORGANISATION 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Ingen ändring i prognosen gällande vaccination av 
Covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens prognos 
kan vaccinmålet även fortsatt uppnås till den 15 
augusti. Dagens prognos innebär inga förändringar 
jämfört med den prognos som angavs den 1 april. 
Folkhälsomyndighetens prognos baseras på 
läkemedelsbolagens leveransprognoser. Var 
fjortonde dag presenteras en uppdaterad prognos. 

De pandemirelaterade tillskotten i regeringens 
vårbudget är nödvändiga. Stadsbidragen är dock 
tillfälliga och framåt krävs ökad framförhållning och 
långsiktiga planeringsförutsättningar. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 
MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 
ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 
målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 
för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 
målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-
matförändringarna och skapa trygga och fredliga 
samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 
en koppling mellan de globala målen och de lokala 
kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 
löpande måltexten.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Nämnden/förvaltningen är fortsatt påverkad av 
Covid-19. Arbete sker via distans och möten är 
förlagda som digitala. 

IT-digitalisering, pandemin har snabbat på 
utvecklingen inom digitaliseringen. Ökade kostnader 
på licenser och nya avtal. Ett exempel är behovet av 
mobila enheter där verksamheternas efterfrågan har 
ökat. 

I väntan på kommunledningsförvaltningens 
genomlysning av organisationen finns vakanser och 
vis specialkompetens saknas. Med denna process  
ökar konsultkostnader. 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 
verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 
och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 
och ekonomisk tilldelning genom budget.   

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 
styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 
kommunala organisationen från 
kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål- och 
resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet och 
analys av resultat. Kommunen har initierat och 
påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemensam 
struktur i uppföljningsprocessen. Arbetet är 
långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 
systematik samt skapa förutsättningar för en hel-
hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 
av kommunens fyra övergripande mål görs som en 
samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 
bland annat på nämndernas analyser av 
måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 
uppföljning av styrdokument och effekter av olika 
insatser. Syftet är att få en så övergripande och 
trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 
sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 
satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 
utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 
som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 
kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 
möjliga underlag finns inför kommande 
beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Förvaltningschef har tillsammans med 
avdelningschefer, förvaltningsekonom och 
kommunstrateg arbetat fram material och bidragit till 
kommunstyrelsens verksamhetsrapport per den 30 
april. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

I Falköpings kommun skapas det goda livet 
tillsammans genom tron på att framtiden går 
att utveckla och förbättra.  

Det är människorna som skapar ett hållbart 
samhälle  

År 2021 har kommunstyrelsen valt att fokusera på 
frågan om trygghet i Falköpings kommun. På 
kommunledningsförvaltningen har frågan beretts 
genom att utarbeta en kommunövergripande styrning 
och struktur kopplat främst till förebyggande och 
främjande insatser. Kommunledningsgruppen, där 
bland annat samtliga av kommunens 
förvaltningschefer ingår, är styrgrupp för frågan och 
arbetet återrapporteras regelbundet till 
kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. 
Utskottet har även gett i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för trygghetsarbetet, något som 
styrgruppen har påbörjat framtagningen av.  

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet deltar 
också i ett utvecklingsarbete med fokus på styrning i 
komplexa frågor där utskottet tillsammans med 
akademin utvecklar kunskapen om dialogstyrning 
och dialoguppföljning. 

Den kommunövergripande utbildningen i 
medborgardialog och medskapande metoder 
slutfördes år 2020 och under året har en grupp 
bestående av tjänstepersoner från olika förvaltningar 
skapats för att driva arbetet vidare. Under år 2021 har 
gruppen arbetat med att bereda en process för 
medborgardialoger kopplade till den kommande 
klimatstrategin. Återkoppling till kommunstyrelsens 
utskott för social hållbarhet kommer att ske under 
sommaren.  

Parallellt med utbildningen under år 2020 togs en 
metodbok fram för att fungera som en guide i 
kommande medskapande processer och tryckning av 
boken sker under år 2021.  

Bra bostäder och goda boendemiljöer  

Kommunstyrelsen främjar bostadsförsörjningen 
genom att ha en aktiv och drivande roll. Översyn av 
möjligheter att öka rörligheten inom bostadsbe-
ståndet behövs, likaså en fortsatt samverkan med 
fastighetsägare, bostadsutvecklare samt andra aktörer 
på bostadsmarknaden. En viktig del är också ett tätt 
samarbete med det kommunala bolaget Falköpings 
Hyresbostäder AB i planering, byggande av bostäder 
och utvecklingen av områden.   

För att säkerställa ett hållbart  bostadsbyggande är det 
viktigt att kommunledningsförvaltningen har tydliga 
riktlinjer vad gäller strategiska köp av fastigheter för 
ökad markberedskap.  

Genom kompetensutveckling, dialog med berörda 
aktörer och utveckling av arbetsprocesser kommer 
kommunstyrelsen att fortsätta med arbetet att inte-
grera Agenda 2030 i kommunens fysiska planering. 

Arbetsmarknadsinsatser  

Tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämnden 
har kommunstyrelsen tagit fram en ny 
arbetsmarknadsstrategi som antogs av 
kommunfullmäktige i mars 2021. För 
kommunstyrelsen innebär den nya strategin krav på 
att stödja att en effektiv matchning sker av 
arbetssökande och arbetsmarknaden, samt att goda 
relationer mellan kommunens organisation och 
arbetsgivare fortlever och utvecklas.  

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-1-ingen-fattigdom
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
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Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend

Ohälsotal (Försäkringskassan) 31,3 29,7 28,3 27,8 
Socioekonomiska riskgrupper (SCB)  5      5     i.u. i.u. 
Allmänt hälsotillstånd (Folkhälsoenkät) i.u. 0,7 i.u. 0,7 
KKIK delaktighetsindex (Kolada)  63     i.u.  61     i.u. 
Valdeltagande (SCB) i.u. 87,39% * 53,07% i.u. 
Andel arbetslösa ungdomar (Arbetsförmedlingens statistik) 14 11 12 16 
Uppföljning av medborgardialog –upplevd kvalitet- och deltagande 
(Kommunens statistik) 

i.u. i.u. i.u. i.u. 

* ska jämföras med deltagandet i EU-valet 2014 som var 50,93%

Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen baseras bland 

annat på nämndernas analyser av måluppfyllelse, trender och utfall 

för indikatorer, uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och trovärdig bild som 

möjligt av hur kommunen klarar sitt uppdrag och vilken effekt 

olika kommunala satsningar har.

Positiv trend = vi är på väg åt rätt håll 
Negativ trend = vi är på väg åt fel håll 
Oförändrad trend = utvecklingen är densamma eller oklar 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 
 

Falköpings kommun ska vara en bra plats 
att bo, verka och leva i - en plats där 
medborgarna känner stolthet  

Värdeskapande stads- och landsbygdsmiljöer  

Projekttävlingen för Falköpings stadskärna är 
avslutad och juryn kommer att hantera inkomna 
förslag under maj månad. En vinnare kommer att 
utses i början av juni. 

Kommunstyrelsen skickade ut en inbjudan till 
intresseanmälan för del av Kyrkerör 1:1, där 
förutsättningen för intresseanmälan var gällande 
detaljplan. Efter bedömning och avvägning av 
inkomna förslag bedömdes att förslag från Senäte AB 
var det mest relevanta förslaget sett både till 
gestaltning, organisation och ekonomi. Förslaget 
omfattar 16 lägenheter med en rimlig kostnadsnivå 
och med en långsiktighet i förvaltningen.  

En inbjudan till intresseanmälan för bostäder inom 
kvarteret Vindpusten inom Fåraberget 2B skickades 
ut i februari. Det inkom åtta tävlingsförslag inom 
utsatt tid och beslut om vem som kommer att erbjudas 
markanvisning kommer att tas i maj. 

Markanvisningsavtal för fastigheten Sankt Göran 23 
upprättades med Svenska Sekelhus AB. Svenska 
Sekelhus AB har i avsikt att genomföra byggnation 
av flerbostadshus med hyresrätter. 

En struktur för arbetet med framtagning av 
grönstrukturplan har tagits fram och arbete med 
inventering av grönstruktur inom tätorterna på 
kommunägd mark som saknar dokumentation 
kommer att påbörjas i början av sommaren.  

Kommunstyrelsen har ansökt om LONA-bidrag från 
länsstyrelsen för framtagande av planeringsunderlag 

för grönstruktur och ekosystemtjänster och beslutet 
väntas komma i maj. 

Kommunstyrelsen ser ett stort tryck och en hög 
efterfrågan på ny planlagd mark hos fastighetsägare 
och exploatörer. Av de sju nya detaljplaneuppdragen 
som verksamheten fått under perioden omfattar fem 
av dem förtätning av bostäder i både Falköpings tätort 
och i Floby tätort.  

Under aktuell period såldes sju småhustomter och sex 
tomter reserverades. 

Klimatsmart kommun med goda och hållbara 
kommunikationer samt utbyggd infrastruktur  

Kommunstyrelsen arbetar för att Falköpings kom-
mun både som organisation och geografisk yta ska 
vara fossilfri år 2030. Detta kommer att göras genom 
att samordna och stötta samtliga nämnders 
implementering av klimatstrategin 2020–2030.  

Förslaget till Klimatstrategi 2021–2030 har beretts 
och skickats på remiss till kommunens samtliga 
nämnder under år 2021. Beslut förväntas tas i 
kommunfullmäktige i juni månad. Falköping deltar i 
Västra Götalands satsning ”kommunernas 
klimatlöften” som är i linje med klimatstrategin. 
Kommunstyrelsen har antagit 11 nya klimatlöften 
som ska genomföras under år 2021 samt angivit att 
kommunen redan jobbar med sju andra löften. För att 
lyckas är det avgörande att klimatarbetet integreras i 
alla förvaltningar och att alla verksamheter tar ansvar 
för att bidra. Klimatsamverkan har stärkts under 
första tertialen och behöver fortsätta att utvecklas 
under resten av året.  

Kommunstyrelsen har gett uppdraget att ta fram en ny 
trafikstrategi för Falköpings kommun. Beredelse för 
detta har startats upp under år 2021 och en konsult ska 
upphandlas, med uppdraget att tillsammans med 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-2-ingen-hunger
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-6-rent-vatten-och-sanitet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
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kommunens organisation ta fram ett förslag till 
strategi. Förslaget beräknas vara färdigt år 2022.  

Kommunstyrelsen presenterade en rapport om hur 
ökandet av hållbart resande kan se ut. 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att 
undersöka med Västtrafik hur möjligheterna ser ut för 
utökad kollektivtrafik till Falköpings nya 

utvecklingsområden kring Fåraberget, 
Prästgårdsgärde, Vilhelsmro och Ålleberg center. 

Kommunstyrelsen arbetar även med att underlätta för 
kommunens invånare att göra hållbara val i vardagen 
genom energirådgivning till företag och 
privatpersoner samt med aktiviteter riktade till 
allmänheten om klimat.  

 

 

 

 

 

  

Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend

Resande med stadstrafiken (Västtrafik) 368033 392481 348146 196 260 
Inpendling (SCB) 2860 2942 3046 i.u. 
Utpendling (SCB) 4678 4747 4703 i.u. 
(* Ny indikator) Kommunens information till företagen (Svensk näringslivsmätning av 
näringsklimatet)

3,5 3,5 3,6 i.u. 
Andel med tillgång till bredband om minst 100Mbit/s (Post-och telestyrelsen) 75,80% 79,38% 83,61% i.u. 
Näringslivets nöjdhet med bredbandstillgång (Svenskt näringslivs mätning av näringsklimatet) 4,07 4,36 i.u. i.u. 
Koldioxidutsläpp (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet -RUS) Ton/ invånare 2,6 i.u. i.u. i.u. 
Andel lokalproducerad energi (Falbygdens Energi) 0,25 i.u. i.u. 0.32 
Energianvändning per invånare (Kommunens statistik) 29215 kWh 25234 kWh i.u. i.u. 
Befolkningsutveckling (SCB) 0,8 0,2 0,3 i.u. 
Antal nya lägenheter i flerbostadshus (Kommunens statistik) 44 214 79 40 
Antal nya småhus (Kommunens statistik) 20 29 26  12     
Fastighetspriser (SCB) 1513 1453 1548 2049 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT  
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 

Falköping – en drivande aktör  

Infrastruktur som möjliggör etableringar  

I februari beslutade kommunfullmäktige att påbörja 
arbetet med den nya överlämningsbangården på 
Marjarp. Det nya planprogrammet för utvidgning av 
logistikområdet på Marjarp har varit ute på 
internremiss, men det återstår en del arbete innan 
planprogrammet kan gå ut på samråd. 

Ett exploateringsavtal med Falköpings Mejeri för 
fastigheten Lantmannen 7 upprättades. Syfte med 
avtalet är att möjliggöra fortsatt utveckling av 
verksamheten. 

Arbete med detaljplaner för att möjliggöra mer mark 
för verksamheter pågår. Av de sju nya 
detaljplaneuppdragen omfattar två av dem ytterligare 
områden för verksamhetsutveckling i både 
Falköpings tätort och i Åsarps tätort.  

Falköpings kommun ansökte och tilldelades ett 
projekt under år 2021 från Tillväxtverket om Hållbar 
Besöksnäringsutveckling. Enheten ser en fortsatt 
mycket god utveckling av Nyföretagandet i 
kommunen.  

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) Öppna 
jämförelser om företagsklimatet redovisar resultaten 
från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas 
myndighetsutövning och service gentemot företag. 
Resultatet för år 2020 visar på att den långsiktiga 
positiva trenden fortsätter Falköpings kommun 
placerar sig bäst bland Skaraborgs kommuner, tredje 
plats i Västra Götaland och 44:e plats i riket (av 181 
medverkande kommuner) med NKI 77 (av 100). 
Inom myndighetsområdet bygglov är NKI för år 2020 
81 vilket är en ökning med 12 enheter jämfört med år 
2019. 

 

Fördjupad logianalys för Falköpings 
kommun 

Under år 2020 genomfördes en logianalys för 
Falköpings kommun av HUI Research. 
Gästnattsutvecklingen har haft en positiv utveckling i 
Falköping under de senaste tio åren fram till och med 
år 2019. Falköpings kommun uppdrog åt HUI 
Research att undersöka om det fanns underlag och 
utrymme för investeringar inom logiområdet. 
Analysen skulle, givet att det visade sig finnas ett 
behov av utökad kapacitet, användas som underlag 
vid diskussion med potentiella investerare inom 
hotellbranschen samt besöksnäringsaktörer i och 
utanför Falköping. Rapporten skulle vidare mäta 
lönsamheten av nuvarande logiutbud i kommunen, ge 
en marknadsöversyn gällande logiverksamheten i 
Falköping och därigenom analysera hur stort antal 
gästbäddar samt typ av logi som kommer att behövas 
i Falköpings kommun i framtiden. 

Samma vecka som denna rapport överlämnades, i 
mitten av mars 2020, infördes reserestriktioner i 
Sverige till följd av pandemin och såväl 
konferenssegmentet som privatresandet drabbades 
mycket hårt. År 2020 blev totalt sett ett tufft år för 
besöksnäringen i Västsverige och i Falköping på 
grund av rådande pandemi. Totalt 3,8 miljoner 
gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem i 
regionen är nästan en halvering (- 47 %) jämfört med 
2019. I Falköping redovisades 54 848 gästnätter på 
hotell, stugbyar och vandrarhem (HSV) vilket är 
ungefär 25 % färre än under år 2019. För hela 
Skaraborg var nedgången i antalet gästnätter på HSV 
nästan 32 %. En tydlig trend under pandemin är att 
områden med större städer drabbats hårdare än mer 
glesbefolkade områden. 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-9-hallbar-industri-innovationer-och-infrastruktur
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
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Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 
Antal nya företag per 1000 invånare (Nyföretagarbarometern) 3,9 4 3,6 4,4 
Handelsindex Sällanköp (Handelns utredningsinstitut)  60      61     i.u 62 
Handelsindex Dagligvaror (Handelns utredningsinstitut) 81 82 i.u 82 
Antal företag i Falköpings kommun (SCB)  4 249      4 288      4 308      4 368     
Antal arbetstillfällen (SCB) 13755 13837 i.u  13 837     
Antal säljbara kvadratmeter kommersiell mark  981 000      670 130      615 000      570 435     
Näringslivsklimat (SKLs undersökning insikt) 76 73 77 73 
Antal gästnätter i kommunen (Handelns utredningsinstitut)  68 611      68 853      73 510      58 848     
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 
UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

Förnyelse och utveckling  

Kommunstyrelsen har inlett ett arbete att se över och 
utveckla berednings- och ärendeprocess i samtliga av 
kommunens nämnder. En översyn av mark- och 
exploateringsprocessen, där alla funktioner som är 
delaktiga i den inkluderades, har genomförts och 
presenterats för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen 
beslutade arbetet med att effektivisera processen 
skulle fortgå.  

Revideringarna av policy för lokalhyror och riktlinjen 
för internhyror är när detta dokument skrivs på 
remiss. Arbetet med en revidering av 
ekonomihandboken är också påbörjat.  

Digitalisering  

Införandet av Microsoft Teams är igång. Under år 
2021 har en pilotstudie gjorts som involverade 
ungefär 130 medarbetare. Under maj och juni månad 
utvärderas studien och beslut om fortsatt process tas 
därefter.  

För införandet av Microsoft 365 behöver en risk- och 
sårbarhetsanalys göras utifrån lagstiftningen GDPR. 

Fler och fler e-tjänster automatiseras, så som en tjänst 
för tomtkö, vilket innebär att handläggningen av vissa 
ärenden görs av en mjukvarurobot. Detta frigör tid för 
handläggare att arbeta med andra saker. 

Den interna webben, Falnet, uppdaterades och fick en 
ansiktslyftning under början av år 2021.  

En lärande och utvecklande verksamhet 

Under februari månad genomfördes 
medarbetarenkäten för alla anställda i Falköpings 
kommun. Vidare arbete fortsätter ute i 
verksamheterna med redovisning och handlingsplan 
för fortsatt arbete med resultatet. Fortsatt arbete med 
kompetensförsörjningsplanen samt med riktlinjen 
”Lika möjligheter och aktiva åtgärder för att 
motverka diskriminering” är också planerat. Även 
arbetet med att tydliggöra arbetsgivarens ansvar och 
krav på fördelning av arbetsmiljöuppgift är en 
prioriterad uppgift under tidsspannet.

 

 

https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-3-halsa-och-valbefinnande
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-4-god-utbildning-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-5-jamstalldhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-7-hallbar-energi-for-alla
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-8-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-10-minskad-ojamlikhet
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-11-hallbara-stader-och-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-13-bekampa-klimatforandringarna
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-16-fredliga-och-inkluderande-samhallen
https://www.globalamalen.se/material/logotyper/logotyper-mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap
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Kommunikativa indikatorer 2017 2018 2019 2020 2021 Trend 

Andel hybridbilar av kommunens fordon (Kommunens statistik) 51,7 56 40 44 
Andel biogasfordon av kommunens fordon (Kommunens statistik) 15,4  17     20 17 
Antal e-tjänster (Kommunens statistik) 59 59 82 108 
Antal osakliga löneskillnader baserade på kön (Kommunens statistik) 0  -     0 i.u. 
Andel förtroendevalda som upplever att beslutsunderlag håller god kvalitet. (Kommunens enkät) 0,82 0,84 0,78 i.u. 
Andel gröna lån i.u. iu 17,5% 23,0% 

Nöjd medarbetarindex

70 
(medarbet

are) 78 
(ledare)

i.u.

71 
(medarbet

are) 80 
(ledare)

i.u. 

(* ny formulering) Andel medarbetare som gärna rekommenderar Falköpings kommun som 
arbetsgivare (medarbetarundersökningen)

3,9 
(medarbet

are) 4,6 
(ledare)

i.u. 

3,9 
(medarbet

are) 4,6 
(ledare)

i.u. 

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i.u. i.u. i.u. i.u. 
Redovisning av genomförda e-förvaltningsprojekt i.u. i.u. i.u. i.u. 
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 
PERSONALPLANERING 

Avvikelsen mot budget är 4,5 stycken 
tillsvidareanställda färre (vakanser). En 
pensionsavgång samt en egen uppsägning har skett 
under de fyra första månaderna. 

Prognos efter genomlysning av 
kommunledningsförvaltningen är att de tjänster som 
är vakanta bör vara tillsatta vid årets slut. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Utifrån det uppdrag kommundirektören har att göra 
en genomlysning av kommunledningsförvaltningen 
blev sammanställningen   av enkäten från 
medarbetarna på kommunledningsförvaltningen klar 
under januari–februari. Därefter har förvaltningen 
tagit hjälp av Avonova i  arbetet.  

Den 28 april hölls första partsammansatta mötet för 
att ta  processen framåt. Utkomsten från detta möte 
lägger grunden till fortsatt process. Planen är att 
kommunledningsförvaltningen ska kunna arbeta efter 
den nya organisationen efter sommaren. 

FRÅNVARO 

Sjukfrånvaro januari–april är 0,5 % (föregående år 
2,3 %). Kan det detta vara effekten av hemarbete? 
Kan finnas ett samband och den finns med i analysen 

för vidare dialoger och reflektioner framöver. 
Historiskt är sjukfrånvaron högre denna period än 
övriga månader under året på grund av förkylningar, 
influensor och infektionssjukdomar. Åren 2020 och 
2021 blir speciella år i sjukfrånvarostatistiken på 
grund av Covid-19 och andra sjukskrivningsregler. 

ARBETSMILJÖ 

För att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav ska 
Falköpings kommun som arbetsgivare fördela 
uppgifter i arbetsmiljön på olika personer och 
befattningar i verksamheten. För att säkerställa detta 
har rutin angående arbetsgivarens ansvar och krav på 
fördelning av arbetsmiljöuppgift uppdaterats. 

I medarbetarportalen finns vägledningar som kan 
kopplas till friskare arbetsplatser, APT det 
systematiska arbetsmiljöarbetet med mera. Materialet 
uppdateras kontinuerligt och ger en bra vägledning 
och stöd för ett aktivt arbetsmiljöarbete ute i 
verksamheterna. 

SAM-enkäten har genomförts och rapporterats ut till 
förvaltningar och den centrala samverkansgruppen. 

HR-avdelningen finns som stödfunktion i 
arbetsmiljöarbetet. 

 

  

Personalredovisning Utfall 2020 Budget 2021 Utfall 2021 -04 Prognos 2021 Prognos-
avvikelse 

Personalsammansättning
Tillsvidare anställda
Kommunledningsgruppen (KLG)  6,0      6,0      6,0      6,0      -,0     
Kommunledningsförvaltningen (KLF)  85,0      86,5      82,0      86,5      -,0     
Visstidsanställda  6,0      4,0      7,0      2,0     -2,0     
Timanställda  25,0      25,0      23,0      25,0      -,0     
Antal årsarbetare  90,25      90,25      86,69      90,25      -,0     

Rektytering/ Omsättning
Pensionsavgångar (65år)  1,0      2,0      1,0      2,0      -,0     
Omsättning  4,0      1,0      -,0     
Rekrytering behov  1,5      4,5     -1,5     

Frånvaro
Sjukfrånvaro 2,3% 2,0% 0,5%
Ej tillsatt personal  5,0      4,5     



KOMMUNSTYRELSEN I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I 16 

Förväntad utveckling  
Ekonomiavdelningen kommer att fortsätta bidra till 
att utveckla, implementera och säkerställa att 
Falköpings kommun har en ”normalkommunal 
ekonomifunktion” centrala ekonomiavdelningen och 
hela kommunens ekonomifunktioner. 

Fortsätta utveckla arbetet i ekonom-gruppen.  

Utveckla och inkludera fler funktioner i 
förvaltningarna. 

HR-avdelningen kommer att fortsätta leda, samordna 
och följa upp kommunens utveckling inom 
personalområdet. Avdelningen ser också betydelsen 
av att fokusera ytterligare på att understödja 
kommunens medarbetare till ett hållbart och 
meningsfullt arbetsliv samt fortsatta arbetet med 
attraktiv arbetsgivare.  

IT-avdelningen och kansliavdelningen ska leda ett 
kommunövergripande projekt att införa e-signering i 
hela organisationen.  

För införandet av Microsoft 365 behöver en risk- och 
sårbarhetsanalys göras utifrån lagstiftningen GDPR.  

Näringslivsavdelningen förbereder en återstart av 
publika verksamheter och aktiviteter i höst, nu 
planerar vi med dubbla planer, bibehållna 
restriktioner och lättnader, det gör verksamheten 
mycket mer svårarbetad. Avdelningen kommer under 
andra halvåret fördjupa hållbarhetsarbetet kring 
besöksnäringen, framförallt nu med Tillväxtverkets 
projektmedel.   Ser och tror på ett fortsatt gott inflöde 
på mark och lokal och etableringsförfrågningar även 
nyföretagarrådgivningen tror på fortsatt stark 
utveckling under andra halvåret. 

Stadsbyggnadsavdelningens antal planuppdrag har 
ökat och det handlar både om planering för 
kommunala verksamheter, men även planer initierade 
av privata aktörer. Arbete med påbörjade projekt 
kommer att fortsätta. Uppdrag från kommunstyrelsen 
kommer att slutföras enligt tidsplanen. Verksamheten 
kommer att fortsätta med arbetet med digitalisering 
av olika delar av verksamhetsprocesser. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

Kommunstyrelsens budgetram från årets början var    
-100 100 tkr. Kompensation av år 2020 och 2021 års 
löner har skett om -3 781 tkr samt en minskning av 
kapitalkostnader 929 tkr, där av ny ram om -102 952 
tkr. 

Analys intäkter  

Inom stadsbyggnadsavdelningens byggenhet har 
antal lovärende har ökat med cirka 40 % under period 
januari–april 2021 jämfört med samma period år 
2020. De inkomna ärenden handlar till stor del om 
mindre om- och tillbyggnader och enklare åtgärder 
vilket innebär också mindre intäkter i form av 
taxaavgift. Dessa åtgärder medför inte krav på 
utsättning och detta innebär utebliven avgift enligt 
mät- och karttaxa. Även planenhetens intäkter är 
kopplade till bygglovstaxa. Utfallet visar att 
verksamheternas intäkter ligger i linje med budget 
och prognosen är enligt plan. 

Intäkter inom verksamheterna Camping och 
Vandrarhem avviker cirka 30 %  från budget av 
utfallet de fyra första månaderna. Prognosen är att ett 
underskott om -300 tkr av intäkter vid årets slut. 

Analys kostnader 

Personalkostnaderna prognostiseras med ett överskott 
om 800 tkr inom Hållbar utveckling och Hållbar 
kommunikation. Inom samtliga avdelningar finns 

vakanser, vilket påverkar kapaciteten att leverera. 
Vilka tjänster som ska tillsättas ska framgå av den 
översyn av förvaltningen som pågår. Utifrån vakanser 
har avdelningarna svårt att motsvara förväntningar 
från politik, andra förvaltningar när det gäller främst 
utvecklingsfrågor, utredningar och strategiskt arbete. 

Det underskott av verksamhetskostnaderna som 
avviker mot budget beror på de kostnadsökningar 
som avtal, licenser medför årligen. Framför allt inom 
IT-avdelningen där digitalisering har ökat drastiskt 
från verksamheterna i hela kommunen under 
pandemiåret. Konsultkostnader är en annan ökning 
till följd av besparing av tjänst mellan åren 2020 och 
2021. En viss specialkompetens måste köpas in då 
den inte finns inom befintliga befattningar i 
förvaltningen. Dessa tillsammans blir en avvikelse 
om  -1 600 tkr mot budget i denna prognos. 

Kommunstyrelsen lämnar en prognos på ett 
underskott om -1 100 tkr vid årets slut. 

 

ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ BALANS 
/OSÄKERHETER I PROGNOSEN 

Den del från överskottet av vakanser medför att en del 
av verksamhetkostnadsökningar kan hanteras samt 
återhållsamhet vad gäller inköp av varor får 
prioriteras för att nå balans inom kommunstyrelsen.

Resultaträkning ( tkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter
Avgifter mm  2 544,6      3 701,5      10 928,0      10 628,0     -300,0     
Statsbidrag  1 556,4      904,2      1 550,0      1 550,0      -,0     
Övriga intäkter  2 046,5      1 633,8      3 276,0      3 276,0      -,0     
Interna intäkter  2 567,4      1 837,0      6 016,0      6 016,0      -,0     

Summa intäkter  8 714,9      8 076,4      21 770,0      21 470,0     -300,0     
Kostnader

Personalkostnader -21 125,5     -22 773,9     -69 075,0     -68 275,0      800,0     
Verksamhetskostnader -15 393,6     -15 202,7     -42 338,0     -43 938,0     -1 600,0     
Kapitalkostnader -2 475,9     -2 163,9     -6 455,0     -6 455,0      -,0     
Interna kostnader -3 336,4     -2 395,6     -6 854,0     -6 854,0      -,0     

Summa kostnader -42 331,4     -42 536,2     -124 722,0     -125 522,0     -800,0     

Resultaträkning för 
Kommunstyrelsen -33 616,5     -34 459,7     -102 952,0     -104 052,0     -1 100,0     
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Resultat per verksamhetsområde 

 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING 

Utfall av kommunledningsförvaltningen fyra första 
månader -27,1 mnkr. Jämförelse mot föregående år är 
utfallet på samma nivå.  

Prognos för helår ett underskott om -1,1 mnkr. Detta 
beror på att verksamhetskostnaderna beräknas öka. 
Samtidigt har förvaltningen överskott på grund av 
vakanser. En intäktsminskning prognostiseras inom 
verksamheten Camping och Vandrarhem. 

 

SAMVERKAN OCH SAMORDNING 

Utbetalningar har skett till Dalénium science center, 
Floby marknadsförening, Ållebergs 
segelflygmuseum och Falbygdens mat- och kultur 
enligt avtal. Prognos enligt plan.  

POLITIK 

Prognos enligt plan. Det partistöd som skulle ha 
betalts ut i januari 2021 är ännu inte utbetalt. 
Anledningen är att det pågår ett mål om 
laglighetsprövning gällande kommunfullmäktiges 
beslut om partistöd i förvaltningsrätten, varpå 
förvaltningen valt att inte verkställa beslutet förrän 
det vunnit laga kraft. 

 

 

 

 

  

Verksamhetsredovisning (mnkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget
 2021 

Prognos
2021-12 Avvik- else 

Kommunledningsförvaltningen -27,7 -27,1 -86,5 -87,5 -1,1
Samverkan och samordning -3,0 -5,0 -9,6 -9,6 0,0
Politik -3,0 -2,3 -6,9 -6,9 0,0

Summa budgetram -33,6 -34,5 -102,9 -104,0 -1,1
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Resultat per enhet  

 

 

KOMMUNDIREKTÖR 

Avvikelsen beror på ökade konsultkostnader. 
Prognos ett underskott om -800 tkr. 

NÄRINGSLIV 

Avvikelse mot budget om -300 tkr beror på mindre 
intäkter inom verksamhet Camping och 
Vandrarhem. Övriga verksamheter är prognos enligt 
plan. 

HÅLLBAR KOMMUNIKATION 

Avdelningarna genererar för perioden ett överskott, 
vilket förklaras av vakanser som ej tillsatts i väntan 
på översynen av kommunledningsförvaltningen. På 
grund av underskott inom verksamhetskostnader 
lämnas en prognos enligt plan. 

HÅLLBAR UTVECKLING 

Avvikelsen mot budget beror på vakanser som ej är 
tillsatta.  På grund av underskott inom 
verksamhetskostnader lämnas en prognos enl. plan. 

STADSBYGGNAD 

Utfallet visar att verksamhetens intäkter ligger i linje 
med prognosen och kostnaderna är 500 tkr mindre än 
budgeterat. På grund av att verksamhets karaktär och 
att olika omvärldsfaktorer har betydlig påverkan på 
verksamheten är det svårt att göra en trovärdig 
prognos. Det ekonomiska resultatet kan ändras under 
väldigt kort tid vilket påverkar prognosen. Utifrån 
utfallet per den 30 april är prognosen stadsbyggnad 
kommer att hålla sig inom den tilldelade ekonomiska 
ramen. 

EKONOMI 

Prognosen på helår är att budgeten följs. Eventuella 
avvikelser på personalkostnader när 
ekonomisystemprojektet kommer igång. Mindre 
avvikelser på intäktssidan, inkassointäkter. 

HR 

HR-avdelningen beräknar att prognos blir enligt 
plan. 

 

Enhetsredovisningt (mnkr)  Utfall 
2020-04 

Utfall 
2021-04 

Budget
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Kommunledningsförvaltningen
Kommundirektör -2,9 -3,8 -11,2 -12,0 -0,8
Näringsliv -3,3 -3,7 -8,6 -8,9 -0,3
Hållbar kommunikation -10,8 -9,9 -29,8 -29,8 0,0
Hållbar utveckling -0,1 0,2 -2,2 -2,2 0,0
Stadsbyggnad -2,3 -1,7 -7,5 -7,5 0,0
Ekonomi -2,4 -2,6 -8,2 -8,2 0,0
HR -5,8 -5,6 -18,9 -18,9 0,0

Summa kommunledningsförvaltning -27,7 -27,1 -86,5 -87,5 -1,1
Samverkan och Samordning

KS Bidragsgivning -1,6 -3,0 -3,5 -3,5 0,0
Miljösamverkan -0,7 -1,2 -3,4 -3,4 0,0
Turismsamverkan 0,1 -0,1 -0,4 -0,4 0,0
Kommunala medlemsavgifter -0,8 -0,8 -2,3 -2,3 0,0

Summa samverkan och samordning -3,0 -5,0 -9,6 -9,6 0,0
Politik

Kommunstyrelsen -2,1 -1,5 -4,4 -4,4 0,0
Kommunfullmäktige -0,9 -0,8 -2,5 -2,5 0,0

Summa Politik -3,0 -2,3 -6,9 -6,9 0,0

Årets resultat -33,6 -34,5 -102,9 -104,0 -1,1
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Investeringsredovisning 

 

 

KOMMUNSTYRELSENS INVESTERINGAR 

Investeringar inom kommunstyrelsen från årets 
början var -4,9 mnkr. Prognos vid årets slut beräknas 
vara -3,8 mnkr. Avvikelsen om -1,1 mnkr beror på att 
Ekonomisystemets investering inte kommer att ske 
under 2020. Ombudgeteringar från föregående år är 
inte med i denna uppföljning eller prognos. 

Kommunövergripande IT-investeringar 

Försiktig start på årets IT-investeringar, prognos vid 
årets slut enligt plan. 

Ekonomisystem 

Inget utfall de fyra första månaderna. Prognos pekar 
mot att investeringen inte sker under år 2021. 
Processen är något försenat. Kommer troligen behöva 
ombudgeteras. 

Laddinfrastruktur  

Under april och maj månad 2021 installeras publika 
laddningsstationer på tre platser i Falköpings tätort. 
Det finns två laddningsmöjligheter vid varje 
laddningsstation. Dessa laddningsstationer kommer 
bli redo att tas i bruk under andra kvartalet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mnkr)  Utfall
2021-04 

Budget
2021 

Prognos 
2021-12 Avvikelse 

Kommunstyrelsens investeringar -0,1 -4,9 -3,8 -1,1

Kommunövergripande IT-investeringar -0,1 -2,8 -2,8 0,0
Ekonomisystem 0,0 -1,1 0,0 -1,1
Ladinfrastruktur 0,0 -1,0 -1,0 0,0

Övriga investeringar

Summa Kommunstyrelsen -0,1 -4,9 -3,8 -1,1
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MARK- OCH EXPLOATERINGS 
INVESTERINGAR

 

 

Investeringsplan (mnkr)  Budget 
2021 

Utfall 
2021-04 

Projekt-
kalkyl 

Ack 
utfall 

alla år 

Prognos 
projekt 

Avvikelse 
projekt 

MARJARPS LOGISTIKOMRÅDE

Marjarp etapp 1-3 0,0 -1,6 -51,4 -44,2 -48,9 -2,5
Gata 0,0 1,4 -33,3 -26,2 -30,8 -2,5

VA 0,0 -1,4 -12,5 -12,5 -12,5 0,0

Övrigt Marjarp Belysning 0,0 -1,6 0,0

Övrigt Marjarp Etapp 2 GC-väg 0,0 0,0 -5,6 -5,5 -5,6 0,0

Två nya terminalspår 0,0 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1
Gata 0,0 0,0 -16,3 -12,1 -18,4 2,1

Överlämningsbangård -7,0 0,0 -28,5 5,3 -28,5 0,0
Gata -7,0 0,0 -28,5 5,3 -28,5 0,0

Statliga bidrag

SUMMA MARJARPS LOGISTIKOMR -7,0 -1,6 -96,2 -51,0 -95,8 -0,4

FÅRABERGET
Fåraberget etapp 2A radhus 0,0 0,0 -43,2 -40,3 -39,8 -3,4

Gata 0,0 0,0 -11,2 -9,6 -11,2 0,0

VA 0,0 0,0 -20,1 -20,1 -16,6 -3,5

Övrigt 0,0 0,0 -11,9 -10,6 -12,0 0,1

Fåraberget etapp 2B bostadsomr -16,4 -2,7 -19,7 -2,9 -19,7 0,0
Gata -9,3 -0,7 -12,3 -0,7 -12,3 0,0
VA -7,1 -1,9 -7,1 -1,9 -7,1 0,0
Övrigt 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Nordmannag. rondell inkl. gator -3,3 0,0 -11,4 0,0 -11,4 0,0
Gata -3,0 0,0 -11,1 0,0 -11,1 0,0
VA -0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

Förlängning Nordmannagatan -7,0 0,0 -25,5 0,0 -25,5 0,0
Gata -5,0 0,0 -18,4 0,0 -18,4 0,0

VA -2,0 0,0 -7,1 0,0 -7,1 0,0
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Österängsg. gata,
rondell, grönområde 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0

Gata 0,0 0,0 -10,7 0,0 -10,7 0,0
VA 0,0 0,0 -11,3 0,0 -11,3 0,0
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fåraberget genomfartsgata,
Fårabergsgatan 0,0 0,0 -15,7 0,0 -15,7 0,0

Gata 0,0 0,0 -13,3 0,0 -13,3 0,0
VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0
Övrigt 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,3 0,0

SUMMA FÅRABERGET -26,7 -2,7 -137,5 -43,2 -134,1 -3,4

ÖVRIGT

Alvared 4:164 Månasgårdsgatan 0,0 -0,1 -0,7 -0,4 -0,7 0,0
Gata 0,0 -0,1 -0,4 -0,1 -0,4 0,0
VA 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,3 0,0

Iordningsställande av parkering 
del av Kv Byggmästaren 0,0 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Gata 0,0 0,0 -1,9 -1,0 -1,9 0,0

Rivning av Nilserikssonsg 13 samt 
iordningställande
av pendelparkering -2,5 -1,8 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Gata -2,5 -1,8 -2,8 -2,3 -2,8 0,0

Iordningställande Vintervägen i
Stenstorp 0,0 0,0 -5,9 0,0 -5,9 0,0

Gata 0,0 0,0 -3,7 0,0 -3,7 0,0
VA 0,0 0,0 -2,1 0,0 -2,1 0,0
Övrigt 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0

Megaliten etapp 1 0,0 -0,4 -19,7 -13,8 -21,7 2,0
Gata 0,0 -0,4 -15,1 -9,4 -17,0 1,9
VA 0,0 0,0 -4,6 -4,4 -4,7 0,1
Övrigt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Megaliten etapp 2 0,0 0,0 -29,3 0,0 -29,3 0,0
Gata 0,0 0,0 -22,0 0,0 -22,0 0,0
VA 0,0 0,0 -6,0 0,0 -6,0 0,0
Övrigt 0,0 0,0 -1,3 0,0 -1,3 0,0

Prästagårdsgärde 0,0 0,0 -6,9 -5,9 -6,8 -0,1
Gata 0,0 0,0 -6,9 -5,9 -6,8 -0,1

Vilhemsro B5 0,0 0,0 -2,5 -2,3 -2,5 0,0
Gata 0,0 0,0 -2,5 -2,3 -2,5 0,0

Övriga exploateringar -4,2 0,5 -25,0 0,0 -25,0 0,0

SUMMA ÖVRIGT -6,7 -2,0 -94,7 -25,7 -96,6 1,9

Summa fleråriga projekt -40,4 -6,3 -328,4 -119,9 -326,5 -1,9
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Mark- och exploateringsinvesteringar budgetram för 
år 2021 är -40,4. I denna rapport är inga 
ombudgeteringar med. 

Utfall januari–april -6,3 mnkr. Nedan följer en kortare 
sammanfattning av respektive flerårigt 
investeringsprojekt. 

Marjarp logistikområde  

Enligt  § 54 kommunstyrelsens beslut daterat 2020-
02-12 ”Anläggande av belysning på Marjarps 
logistikområde” om en finansiering av -1,5 mnkr har 
utfall hamnat i år. Syftet med detta beslut och 
finansiering var att förbättra arbetsmiljön på 
anläggningen. Uppföljning av två nya terminalspår 
och Överlämningsbangård Marjarp kommer i augusti.  

Fåraberget  

Fåraberget etapp 2B bostadsområde fortskrider enligt 
plan. 

Övrigt 

Rivning av Nilserikssonsgatan 13 samt i 
iordningställande av pendelparkering. Under våren 
pågår projektet med parkeringen som beräknas 
färdigställas under år 2021. 

På Krokrotps Handelsområde (Megaliten etapp 1) är 
det vissa åtgärder som återstår efter att den sista 
tomten byggs. Projektet har fortsatt med att infarter, 
gräs- och trädplantering samt rondellutsmyckning har 
utförts. 
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Redovisning av fleråriga driftsprojekt  

PROJEKT/UPPDRAG 

I kommunstyrelsens strategiska utvecklingsarbete 
mot de fyra övergripande målen drivs flertalet projekt 
med extern finansiering från regional, nationell och 
EU-nivå. Kommunstyrelsen medfinansierar dessa 
projekt (ej investeringsprojekt) till största delen med 
arbetstid. 

För att stärka arbete mot mål 1  

SHAPING FAIR CITIES 

Projektet fortsätter under år 2021. Uppföljning sker i 
augusti eller december. 

SCHABLONERSÄTTNING 

Schablonersättning som kommuner erhåller för 
instanser för kommunmottagna nyanlända 
finansierarna flera instanser inom olika delar av 

kommunens verksamhet och är en form av tillfälliga 
projekt medel.  

FÖRÄLDRASTÖD 

Ett beslut om riktade medel från schablonersätt-
ningspotten till föräldrastöd togs under år 2019. 
Projektet syftar till att nå fler föräldrar i behov av 
föräldrastöd. Personal från socialförvaltning arbetar 
vidare i projektet under år 2021. 

För att stärka arbetet mot mål 2  

POLLINERINGSLONA RESTAURERING AV 
BETESMARKER PÅ KOMMUNÄGD MARK 

Den 28 oktober 2020 beviljades Falköpings kommun 
260 000 kronor i statliga bidrag för att restaurera tre 
naturbetesmarker i Stenstorp och en i Åsarp. I 
projektet ingår att restaurera cirka 17 hektar 
betesmark på kommunägd mark, skapa brynmiljöer 
och faunadepåer i solbelysta lägen, uppsättning av 

Fleråriga projekt ( tkr)  Projekt-
kalkyl 

Prognos 
projekt IB 2021 2021-04-30

Mål 1 3 398 706,0 3 446 967,0
EU-projekt Shaping fair cities 331 466,0 331 466,0
Shablonersättning "pott" 2 407 562,0 2 538 045,0
Shablonersättning KS fördelning 750 000,0 -750 000,0
Föräldrastöd 659 678,0 577 456,0
Run-AF-VGR

Mål 2 841 430,0 841 430,0
Pollingeringslona restaurering av 
betesmarker på kommunägd mark 274 369,0 274 369,0
Lona Friggeråkersjön 142 036,0 142 036,0
Lona Naturreservatet Väsmestorp 406 000,0 406 000,0
Pollineringslona biparadis i Broddetorp 0,0 0,0
Skoggstrategi 0,0 0,0
Laddinfrastruktur klimatklivet 19 025,0 19 025,0

Mål 3 0,0 0,0 392 342,0 0,0
Visit Hornborgasjön 392 342,0 0,0
Lona Falekvarna 0,0 0,0
Hållbar Platsutveckling Hornborgasjön 0,0 0,0
Forma Forskningsprojekt 0,0 0,0

Summa fleråriga projekt 0,0 0,0 4 632 478,0 4 288 397,0
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cirka 1 200 meter elstängsel kring en 5 hektar stor 
betesmark. Syftet med projektet är att främja den 
biologiska mångfalden i betesmarkerna, framför allt 
att gynna pollinerande insekter. Betesmarken i Åsarp 
är planlagd som industrimark. Byggnadsnämnden har 
fattat beslut om att planen ska upphävas i den del som 
omfattas av betesmarken för att förhindra framtida 
exploatering av en värdefull naturbetesmark. 
Farmartjänst har utfört röjning och gallring av en av 
betesmarkerna i Stenstorp samt stängsling av en 
annan betesmark i Stenstorp under våren. 

LONA FRIGGERÅKERSJÖN 

Projekt fortsätter under år 2021. 

LONA NATURRESERVAT VÄSMESTORP 

Den 14 april 2020 beviljades Falköpings kommun 
185 000 kronor i statliga bidrag till 
naturvårdsprojektet Naturreservatet Väsmestorp med 
stenmurslandskapet. Projektet går ut på att utreda 
möjligheten att bilda ett kommunalt naturreservat i 
Väsmestorp med angränsande stenmurslandskap. 
Falköpings kommun har köpt fastigheten Väsmestorp 
1:62, som kommer att ingå i reservatet. Länsstyrelsen 
har beviljat ytterligare 115 00 kronor i bidrag för att 
ta bort gammalt stängsel och sätta upp nytt, samt byta 
ut färisterna mot grindar. Naturvårdstjänst utför 
åtgärderna under våren. Skyltunderlag har tagits fram 
och skyltar kommer att tryckas när reservatsbeslutet 
är fattat. Kommunstyrelsen har skickat ut 
reservatsförslaget på remiss. Samrådsredogörelse är 
klar. Om inget oförutsett inträffar, så kommer 
kommunfullmäktige att fatta beslut om bildande av 
reservat den 28 juni 2021. 

POLLINERINGSLONA BIPARADIS 
BRODDETORP 

Den 25 maj 2020 beviljades Falköpings kommun 
146 000 kronor i statliga bidrag för att skapa en bi- 
och fjärilsoas vid Broddetorpsskolan. Projektet 
omfattar anläggning av biparadiset, utbildningar i 
form vandringar med insekts och naturvårdsexperter, 
skötselplan, uppföljning och framtagande av material 
för information och skyltar. Projektet drivs av 
Falbygdens naturskyddsförening. Genomförandet 
följer väl den uppsatta tidsplanen. Större delen av den 
fysiska anläggningen är genomförd. Under stort 
intresse av skola och allmänhet. En guidning har 
genomförts för skolan och en stor del av barnen var 

med under sådden och borrning av hål i död ved för 
att skapa boplatser till solitärbin. 

SKOGSSTRATEGI 

Ett förslag till skogsstrategi har tagits fram i 
samarbete med flera förvaltningar. Syftet med 
skogsstrategin är att sätta upp mål för kommunens 
skogsinnehav, så att befintlig skogsbruksplan 
anpassas och att hänsyn tas till ekologiska, sociala, 
kulturella och ekonomiska värden. Projektet fortsätter 
under 2021. 

KLIMATKLIVET 

Under år 2018 beviljades Falköpings kommun fyra 
projekt inom klimatklivet, statliga klimatinveste-
ringsbidrag som ska genomföras under åren 2019–
2020. Två klimatklivet-projekt för utveckling av bio-
gasanläggning för att öka biogasproduktionen (totalt 
8 408 250 kronor) samt investeringsstöd till att bygga 
laddinfrastruktur på tre   platser i Falköpings stad. (75 
500 kronor) samt ett flerfunktionellt cykelgarage vid 
resecentrum. (700 000 kronor). Dessa klimatklivet-
projekt kommer att pågå fortsatt under år 2021. 

En stor klimatinvestering som planeras, där 
medfinansiering är beslutad av kommunfullmäktige, 
är ny överlämningsbangård på Marjarps 
logistikområde, på totalt 80 miljoner kronor. För 
projektet har hittills cirka 35 % av investeringen 
beviljats från Trafikverket och en 
klimatklivetansökan för cirka 45 % av investeringen 
väntar på beslut från Naturvårdsverket. 

 

KOMMUNENS ENERGI- OCH 
KLIMATRÅDGIVNING 

Finansieras av energimyndigheten och avser en 
halvtidstjänst, en långsiktig projektfinansiering som 
löper på under år 2021 då en ny ansökningsperiod 
startar. 

För att stärka arbete mot mål 3  

VISIT HORNBORGASJÖN 

Visit Hornborgasjön, ett organiserat samarbete 
mellan Falköping, Skara och Skövde kommuner. 
Falköpings kommun är projektägare och anställ-
ningsmyndighet för den gemensamma affärsut-
vecklaren. Samarbetsavtal finns för åren 2019–2021, 
samt för 2022–2023 om avtal förlängs. 
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Transäsongen år 2021 – utifrån rådande restriktioner 
kopplade till Covid-19. Länsstyrelsen har 
tillsammans med Visit Hornborgasjön sedan i höstas 
planerat för en kommunikation som innebär att 
trandansbesökarna ska sprida ut sig i tid och geografi. 
Detta med förhoppning om att besökarna tar sitt eget 
ansvar och håller avstånd. 

Trandansen hölls  öppen i år    när det var som flest 
tranor, vackert väder och ledigheter. 
Trandansbyggnaden har hållits stängd och en 
utomhusutställning har varit uppsatt. Länsstyrelsen 
tillsammans med Visit Hornborgasjön har i alla år 
jobbat med att kapa toppar och försökt att sprida ut 
besökarna i området, så är det gjort i år också. Detta 
med större kraft, en tydlig kommunikation och ett 
styrande värdskap och tillsammans med fler kollegor 
med andra kompetenser i kommunerna och på 
Länsstyrelsen samt kommunledningen i Falköpings 
kommun har vi lyckats hantera årets transäsong på 
bästa sätt utifrån rådande omständigheter. Det totala 
antalet besökande under transäsongen år 2021 har 
ännu inte sammanställts, men känslan är att 
åtgärderna för att sprida besökarna har gett effekt . 

LONA FALEKVARNA 

Kommunstyrelsen beslutade den 6 november 2019, § 
193, att ansöka om bidrag till lokala 
naturvårdsprojektet Falekvarna. Projektet påbörjades 
aldrig under år 2020 med anledning av föreningen 
inte hanterade medfinansieringen. Föreningen har nu 
under hösten 2020 omarbetat ansökan och säkrat 
medfinansiering 

Slöta Natur och Hembygdsförening har tagit fram ett 
förslag på projekt, vilket föreningen önskar 

genomföra. Falekvarna är välkänt som ett naturskönt 
område i kommunen. Detta beror på Kvarnbäcken 
med omgivande dalgång, kvarnbyggnaderna och 
betesmarkerna. Utmed Kvarnbäcken finns en 
vandringsled som är cirka 1 360 meter lång. Området 
håller på att växa igen och tillgängligheten och 
skönhetsvärdena har försämrats. Syftet med projektet 
är att bevara ett öppet beteslandskap, bevara och 
utveckla den biologiska mångfald samt att 
tillgängliggöra Falekvarnaleden. Projektet är i 
uppstartsfas vår 2021.  

HÅLLBAR PLATSUTVECKLING 
HORNBORGASJÖN 

Tillväxtverket har beviljat Falköpings kommun stöd 
för att genomföra detta projekt med inriktning på att 
utveckla arbetsmetoder för hur 
destinationsutveckling i bred bemärkelse ska få en 
tydligare roll i samhällsplaneringen. Den aktuella 
platsen området runt Hornborgasjön utgör med sina 
natur- och kulturvärden och höga besökstyck ett bra 
exempel på projektet ska bidra till att stärka 
naturturismens förutsättningar. Projektet är i 
uppstartas vår 2021. 

FORMA FORSKNINGSPROJEKT 

Ett samarbete med Göteborgs universitet under åren 
2019–2021 där Falköpings kommuns turistchef 
medverkar. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen 
under år 2021  
 

POLITISKA UPPDRAG UNDER ÅR 2021 

1. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att se över stöd-, service- och stabsfunktioner 
i hela den kommunala organisationen med syfte att 
skapa högre kvalitet och effektivitet. Uppdraget ska 
redovisas för kommunstyrelsen under år 2021. 

Delrapportering har skett i KSAU den 31 mars. 

2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram en klimatstyrande resepolicy för 
kommunen. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021. 

En processplan för uppdraget att ta fram en 
klimatstyrande resepolicy pågår. Processen kommer 
att dra igång på allvar när klimatstrategin är antagen. 
Det finns ingen exakt tidsplan än, men beslut bör 
kunna tas i slutet av året. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur en 
transportpool kan utformas. Uppdraget ska redovisas 
för kommunstyrelsen under år 2021. Har inte 
påbörjats. Ingen projektledare tillsatt. 

4. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag på en grönstrukturplan för 
kommunen, där en strategi för pollinering ska 
inkluderas. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021.  

Falköpings kommun har sökt 420 000 kronor i 
statliga bidrag till naturvårdsprojektet. I projektet 
ingår att ta fram en grönstrukturplan inklusive 
pollineringsplan för Falköpings stad, Floby och 
Stenstorp. Grönstrukturplanens ska vara vägledande 
för hur hänsyn ska tas till sociala, kulturella och 
ekologiska värden vid fysisk planering av 
tätbebyggelse. Planen ska beskriva och värdera 
grönstruktur i Falköpings stad och i tätorterna Floby 
och Stenstorp med närområden. Planen ska också 
föreslå strategier, åtgärder och riktlinjer för 
bevarande, utveckling, skötsel och hållbart 
utnyttjande av gröna miljöer 

5. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att ta fram förslag på en strategi för solenergi 
och hur tak på kommunala fastigheter kan arrenderas 
ut till energiproducenter. Uppdraget ska redovisas för 
kommunstyrelsen under år 2021. 

Fastighetsavdelningen har börjat titta på vad det 
innebär, t.ex. takets konstruktion, underhållsansvar, 
brand, anslutning elnät, m.m. 

6. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att utreda hur en utökad samverkan kring 
utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 
barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 
arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre effektivitet 
och minskade kostnader, kan genomföras. Uppdraget 
ska redovisas för de båda nämnderna samt 
kommunstyrelsen under år 2021. 

Under de första månaderna av 2021 har berörda 
rektorer tillsammans med skolchefer påbörjat en 
gemensam process för att ta sig an uppdraget. 
Tillsammans har man konkretiserat vad som kan 
göras i det korta perspektivet men även i det längre. 
Samverkan ska ha sin utgångspunkt i fullföljda 
studier och hur vi kan underlätta för våra medborgare 
att stärka sin position på arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 
resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lokaler, 
gemensam kompetensutveckling, måluppfyllelse, 
behörighet med mera. Under resterande delen av 
våren kommer rektorer att mötas i tvärkonstellationer 
för att se hur samverkan kan ske i praktiken. En plan 
gällande detta arbete ska tas fram innan sommaren för 
att aktiviteter ska kunna genomföras under hösten. 

I det längre perspektivet bör en dialog föras gällande 
mål, måluppfyllelse och hur nämnderna på sikt kan 
föra samman nämndernas respektive styrdokument. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Styrkedjan är enligt beredningsprocessen. 

Vidare från kommunstyrelsens arbetsutskott till 
kommunstyrelsens möten månadsvis. 

ÅTERKOPPLING TILL 
NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Se under rubrik politiska uppdrag under år 2021. 
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Inledning  
 

SYFTE 

Syftet med delårsrapporten är att vara ett verktyg för 

uppföljning av planerad verksamhet och en 

indikation på hur målarbetet i kommunen fortgår. 

Delårsrapporten ska också tydliggöra att mål och 

ambitioner samspelar med de resurser som 

kommunen avsatt i verksamhetsplanen. 

Delårsrapporten ska även fungera som ett underlag 

eventuella verksamhetsförändringar som kan 

behövas för att nå mål och ekonomiska resultat. 

Delårsrapporten har sin utgångspunkt i kommunen 

som helhet, där varje nämnd har ansvar att bidra till 

kommunfullmäktiges övergripande mål och koppla 

till varje nämnds uppdrag och utvecklingsbehov. 

Kommunen är inne i ett utvecklingsarbete som syftar 

till att sammanföra verksamhets- och ekonomi-

styrning. Nämnden följer kontinuerligt upp sin 

verksamhetsplan och budget i samband med 

kommunens gemensamma uppföljningar vid första 

tertialen i april, delårsbokslutet i augusti och års-

bokslutet.  

NÄMNDENS UPPDRAG 

Kompetens- och arbetslivsnämnden (KAN) är 

kommunens organ med ansvar för arbetsmarknads-

enhet (AME), kommunal vuxenutbildning (VUX), 

uppdragsutbildning och eftergymnasiala 

utbildningar. 

Kompetens- och arbetslivsförvaltningen (KAF) ska 

vara en mötesplats och nätverksmotor för lokal och 

regional utveckling. Arbetet med att skapa kontakter 

mellan arbetsliv och utbildning är av största vikt 

utifrån att etablering på arbetsmarknaden lyfts som 

en central del i kommunens flerårsplan. Vuxnas 

möjlighet till lärande är angeläget utifrån många 

olika perspektiv. Att möta sina möjligheter genom 

att lära nytt, lära om och lära mer är verktyget för att 

medborgare ska kunna ta nästa steg. Utgångspunkten 

ska vara vad den enskilde individen har med sig 

samt arbetsmarknadens behov avseende kompetens 

och arbetskraft. Ambitionen är att ha ett utbud av 

utbildningar och insatser som matchar såväl 

medborgarnas behov som arbetslivets efterfrågan 

NÄMNDENS ORGANISATION 
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Viktiga händelser för resultat och ekonomisk ställning 
 

OMVÄRLDSFÖRÄNDRINGAR 

Det är ett år sedan som WHO, FNs världshälso-

organisation klassade utbrottet av coronaviruset 

Covid-19 som ett internationellt hot mot människors 

hälsa. Sedan dess har samhällsekonomin, arbets-

marknaden, utbildningsväsendet, vårdsektorn och 

många människors vardag utmanats och förändrats 

ur flera perspektiv. Idag pågår vaccinationer över 

hela världen men coronapandemin är långt ifrån över 

och dess efterverkningar är ännu svåra att över-

blicka. Samhällsekonomin hade vid årsskiftet klarat 

sig bättre än vad som befarades vid en fortsatt 

pandemi. Många branscher har det dock fortsatt 

svårt och arbetslösheten ligger på höga siffror, både 

nationellt och lokalt i Falköping. Per 31 mars stod 1 

534 personer i Falköping till arbetsmarknadens 

förfogande. Jämförbar siffra 2020 var 1 407. 

 

 

Överlag har Falköpings näringsliv klarat sig bättre 

än vad som befarats. Sedan 1 januari 2021 har inga 

nya varsel lagts inom industrin men inom restaurang 

och nöjesliv finns en stor oro för vad som ska hända 

framöver.  

De som redan före pandemin och konjunktur-

vändningen befann sig utan arbete har idag en ännu 

längre väg att gå till egen försörjning. Antalet 

långtidsarbetslösa har stigit sedan mitten av 2019 

men utvecklingen har intensifierats i samband med 

det senaste årets coronapandemin. I februari hade 

drygt 154 000 personer i Sverige varit arbetslösa i 

minst 27 veckor. Falköping sticker ut i Skaraborg 

gällande arbetslöshet samt att många arbetssökande 

har låg eller ingen utbildningsbakgrund. Detta har 

föranlett beviljandet av 20 nya beslut om extra-

tjänster som arbetsförmedlingen (AF) riktat till 

Falköping. Falköping är den kommun som fått flest 

antal beviljade beslut i Skaraborg. AFs lokala 

närvaro är fortfarande knapphändig och det är 

fortsatt svårt att komma i kontakt med myndigheten 

för både medborgare och förvaltningens med-

arbetare. Detta utmanar och försvårar samarbetet 

kring arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Svårigheten 

för Falköpings medborgare att komma i kontakt med 

och få stöd och hjälp av AF på sin väg ut på arbets-

marknaden kan bidra till att fler kommer att ha 

behov av ekonomiskt bistånd. Under mars har 

Falköping en markant ökning av antal hushåll som 

fått beviljat försörjningsstöd. Från och med 1 maj 

kommer KAN och KAF att ansvara för försörjnings-

stöd och ekonomiskt bistånd  

Den strukturella arbetslösheten är samhällets stora 

utmaning framöver och här kommer VUX att spela 

en viktig roll. Utbildning är ett viktigt verktyg för att 

klara den kompetensförsörjning som arbets-

marknaden behöver på både kort och lång sikt och 

VUX bär en viktig roll för att täta kompetensglappet 

mellan arbetsgivare och individ.  

Hela utbildningssystemet kommer stå i skuld på 

grund av pandemin. Det är svårt att prognosticera för 

förvaltningens framtida målgrupp men det finns 

farhågor om att de som slutar såväl gymnasiet som 

grundskola under pandemin har bristande kunskaper 

vars konsekvenser är svåra att överblicka.  

Regeringen kommer även fortsättningsvis att satsa 

på stora ekonomiska stödpaket för att täcka 

kostnader som uppkommer till följd av Covid-19 

samt stimulera till ekonomisk aktivitet. Förlängning 

av extratjänster och satsning på jobb för unga är 

positiva insatser men det uppstår en målkonflikt då 

varken de kommunala verksamheterna eller närings-

livet har möjlighet att ta emot individer på grund av 

rådande smittskyddsrestriktioner. I skrivande stund 
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råder det oklarhet kring hur de ekonomiska medlen 

ska användas. 

Nästan 80 miljoner människor befinner sig på flykt i 

världen och allt färre flyktingar har möjlighet att 

återvända till sina hem. Trots det stora behovet av 

asyl har antalet asylsökande till Sverige minskat 

kraftigt. Migrationsverket skrev under hösten 2020 

att pandemins omfattande reserestriktioner och 

stängda gränser har påverkat möjligheten för 

människor att söka såväl skydd som arbete eller 

studera i Sverige. Under 2020 sökte 13 000 personer 

asyl i Sverige vilket är en stor minskning och det 

lägsta antalet på tjugo år. De omfattande restrik-

tioner som följt i coronapandemins spår har medfört 

en begränsad internationell rörlighet och en minskad 

migration till Sverige. Även om massvaccinationer 

inletts på flera håll i världen går det ännu inte att 

med säkerhet förutspå hur restriktionerna kommer 

att utvecklas och när förhållandena kan börja återgå 

till det mer normala. Inget tyder på att inflödet av 

elever till utbildning i svenska för invandrare (SFI) 

kommer att minska, däremot sjunker antalet sökande 

som erhåller etableringsersättning vilket får 

ekonomiska konsekvenser för förvaltningen. 

Förutsättningarna att stegförflytta människor 

närmare egen försörjning har utmanats under flera år 

och till följd av detta har arbetsmarknadspolitiken i 

Falköping förnyats. En reviderad arbetsmarknads-

strategi gäller från 1 april 2021 och en verksamhets-

övergång av stöd- och försörjnings-enheten från 

socialförvaltningen (SOC) till AME sker 1 maj 

2021. Åtgärderna ska skapa bättre möjligheter för att 

ur ett helhetsperspektiv minska det utanförskap och 

den ohälsa som arbetslöshet kan leda till. Mål-

sättningen är att individer som idag står utanför 

arbetsmarknaden ska närma sig egen försörjning 

samt att arbetsmarknadens behov av kompetens ska 

tillgodoses. 

DAGENS KOMPLEXA SAMHÄLLES 
PÅVERKAN PÅ NÄMNDERNA 

Samhällsläget påverkar både befintliga och 

kommande målgrupper för förvaltningen. 

Utbildningsutbud och arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder ska matcha målgrupp och arbetsmarknad 

men det råder idag en stor osäkerhet kring hur 

framtiden kommer att se ut och hur ekonomin 

kommer att påverkas. Minskat antal asylsökande 

genererar färre personer som får uppehållstillstånd. 

Det innebär färre personer som omfattas av 

etableringsprogram vilket leder till att schablon-

ersättningen till förvaltningen minskar. Pandemin 

har skyndat på strukturomvandlingen på arbets-

marknaden vilket gör att det är svårt att säga vilka 

kompetensbehov näringslivet kommer ha framöver. 

I en alltmer komplex värld som genomgår snabba 

förändringar blir kompetenskapitalet allt mer 

betydelsefullt. Kraven ökar på individen att lära om, 

lära mer och lära nytt. Förvaltningen spelar en stor 

roll genom att stötta individer att möta sina möjlig-

heter, stärka sin position på arbetsmarknaden och nå 

egen försörjning. 

Genomströmningstakten har saktat ned inom de 

flesta av förvaltningens verksamheter. Pandemins 

restriktioner med bland annat fjärr- och distans-

studier som nu pågått under ett helt år påverkar 

takten men också det faktum att målgruppen behöver 

mer omfattande stöd för att klara sina studier. 

Andelen elever med kort eller ingen skolbakgrund är 

fortsatt hög inom SFI. 

Förvaltningen samordnar feriepraktiken som erbjuds 

till kommunens ungdomar som går första eller andra 

året på gymnasiet. Feriepraktiken syftar till att ge 

ungdomar möjlighet att prova arbete inom någon av 

kommunens verksamheter samt erfarenheter och 

referenser inför kommande yrkesliv. Redan förra 

året försvårade covid-19 möjligheten att erbjuda 

platser inom flera av kommunens verksamheter och i 

år är läget ännu mer utmanande. Fler ungdomar än 

någonsin har ansökt om en plats och antalet platser 

är färre än någonsin. Det kommer att bli svårt att 

erbjuda alla som sökt plats och det finns en farhåga 

att många ungdomar kommer stå utan meningsfull 

sysselsättning under sommarmånaderna. Utfall för 

detta kommer att kunna analyseras till delår augusti.  

Utifrån de förändringar som skett inom ramen för 

AFs förändringsresa har den lokala närvaron 

försvunnit. Då förvaltningen är helt beroende av en 

nära dialog med AF utifrån antagen arbetsmarknads-

strategi så har beslut tagits om att återuppta Arbets-

marknadsrådet i Falköpings kommun. Rådet består 

av kommunala chefer, chefer inom AF samt 

politiska företrädare. Syftet är att diskutera såväl 

nuläge som mer långsiktiga strategiska tankar för att 

förvaltningen bättre ska kunna förbereda sig utifrån 
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de statliga satsningar som görs. I samband med 

nystarten kommer även näringslivschef att finnas 

med för att docka an till den samverkan som sker 

mellan KAF och KLF gällande näringslivsdelar 

kopplat till arbetsmarknadsfrågor.  

KOMMUNFULLMÄKTIGES ÖVERGRIPANDE 

MÅL OCH AGENDA 2030 

Falköpings kommuns prioriterade mål hänger tätt 

ihop med Agenda 2030 och har i stora drag samma 

målsättning. Agenda 2030 består av 17 globala mål 

för hållbar utveckling som berör oss alla. De globala 

målen syftar till att utrota fattigdomen, stoppa kli-

matförändringarna och skapa trygga och fredliga 

samhällen. För att stärka styrkedjan gör kommunen 

en koppling mellan de globala målen och de lokala 

kommunala målen vilket går att utläsa både genom 

ikonerna i början av varje mål men också i den 

löpande måltexten.  

KAN arbetar direkt mot tre av kommunens fyra mål. 

Under varje mål har förvaltningen knutit an delmål 

som tydliggör nämndens och förvaltningens roll och 

uppdrag för medarbetare och medborgare. 

Nämndens arbete med de globala målen enligt 

Agenda 2030 sker såväl i de dagliga som i de 

strategiska processerna inom förvaltningen.  

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Covid-19 

Pandemin är fortfarande den faktor som påverkar 

förvaltningen allra mest, både i strategiskt och 

operativt perspektiv. Fjärr- och distansstudier fortgår 

och det rådande läget påverkar elevernas studietid, i 

form av förlängd lärotid eller avbrott. Elever kan 

sakna förutsättningar att klara studier utan fysiska 

möten och stöd eller rent av sakna digitala verktyg. 

Sedan mitten av december har AMEs verksamheter 

varit stängda och inte tagit emot några deltagare. 

Genomströmningstakten har bromsats upp och det 

har varit svårt att stegförflytta deltagare som 

planerat. Arbetslöshetssiffrorna ligger på fortsatt 

höga nivåer lokalt även om prognoserna framåt ser 

bättre ut än vad som tidigare förutspått. Oroande är 

framför allt andelen långtidsarbetslösa vars situation 

utmanar såväl samhälle som förvaltning.  

Pandemins restriktioner att arbeta hemifrån har 

skapat nya digitala arbetsmiljöer vars konsekvenser 

ännu inte går att se verkningarna av. Hur detta 

påverkar medarbetarnas hälsa är något som behöver 

hållas i medvetande framöver. Medarbetare har inom 

alla förvaltningens verksamheter varit kreativa och 

användningen av digitala verktyg har blivit ett 

alltmer naturligt inslag i det dagliga arbetet.  

Verksamhetsövergång 

Under hösten 2020 tog politiken i Falköpings 

kommun ett inriktningsbeslut om att förnya arbets-

marknadspolitiken genom att revidera arbets-

marknadsstrategin samt göra en verksamhets-

övergång av Stöd- och försörjningsenheten från 
SOC till AME. Med ett nytt angreppssätt på 

försörjningsstödsfrågan är förhoppningen att minska 

behovet av försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd 

samt minska utanförskap och den ohälsa som arbets-

löshet kan leda till.  

Verksamhetsövergången sker 1 maj men har under 
många månader påverkat förvaltningens 
verksamheter och processer i hög grad med 
planering och samverkan inom kommunen för att 
skapa förutsättningarna för en lyckad övergång. Det 
är två verksamheter som ska skapa en ny 
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organisation med gemensamma arbetssätt och en ny 
gemensam arbetsmiljö och arbetskultur.  

Arbetsförmedlingens reformering 

AFs reformering har pågått sedan januari 2019 och 

har sedan dess påverkat förvaltningen i negativ 

bemärkelse. Från hösten 2019 och ett år framåt 

saknades den lokala närvaron från myndigheten helt 

i Falköping. Men sedan mitten av september 2020 

har AF representerats på statens servicekontor 

tillsammans med Försäkringskassan (FK) och 

Skatteverket. Därmed kan medborgare få delar av 

den service som det stängda AF-kontoret tidigare 

tillhandahöll.  

Utredningen om kommuners medverkan i den 

statliga arbetsmarknadspolitiken har varit klar sedan 

förra sommaren. Där kan läsas att kommunens roll 

som extern aktör förtydligas och därmed kan 

kommuner delta i upphandlingar från AF. Formerna 

för detta är ännu oklara men kan innebära 

möjligheter för förvaltningen att delta i 

upphandlingar från AF och på det sättet kunna 

hjälpa en ännu bredare målgrupp. AF är en viktig 

samarbetspartner för förvaltningen och 

myndighetens situation drabbar alla de berörings-

punkter som förvaltningen har med den. Dialog med 

myndigheten är nödvändigt för att få uppdaterad och 

relevant information gällande näringslivets 

kompetensbehov. 
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Kommunens uppföljningsarbete  
 

 

UPPFÖLJNINGSARBETE  

Kommunen ansvarar för att bedriva en effektiv 

verksamhet med god kvalitet utifrån lagar, nationella 

och lokala politiska mål, kommunala styrdokument 

och ekonomisk tilldelning genom budget.  

En framgångsfaktor är att skapa en fungerande 

styrkedja som binder ihop de olika nivåerna i den 

kommunala organisationen från 

kommunfullmäktiges vision till verksamheterna.  

Detta kräver ett systematiskt arbete med mål– och 

resultatstyrning genom uppföljning utifrån helhet 

och analys av resultat. Kommunen har initierat och 

påbörjat ett utvecklingsarbete för att få en gemen-

sam struktur i uppföljnings-processen. Arbetet är 

långsiktigt och ska bidra till en ökad samsyn och 

systematik samt skapa förutsättningar för en hel-

hetsbild och ökad delaktighet i arbetet. Uppföljning 

av kommunens fyra övergripande mål görs som en 

samlad bedömning av måluppfyllelse och baseras 

bland annat på nämndernas analyser av 

måluppfyllelse, trender och utfall för indikatorer, 

uppföljning av styrdokument och effekter av olika 

insatser. Syftet är att få en så övergripande och 

trovärdig bild som möjligt av hur kommunen klarar 

sitt uppdrag och vilken effekt olika kommunala 

satsningar har. Vid resultatredovisning presenteras 

bedömning av måluppfyllelse följt av identifierade 

utvecklingsområden.  

Kommunen redovisar också viktiga förutsättningar 

som krävs för att bidra till utveckling. 

Genom att skapa tillit och förtroende i styrkedjan 

kvalitetssäkras uppföljning och analys så att bästa 

möjliga underlag finns inför kommande 

beslutsprocesser. 

NÄMNDENS UPPFÖLJNINGSARBETE 

Förvaltningen arbetar löpande med att utveckla 

strukturen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Verksamheterna med sina uppdrag finns till för 

Falköping och ska gynna invånarnas väg till studier, 

fortsatta studier eller arbete. Den centrala ekonomi- 

och målstyrningen har utvecklats under flera år och 

arbetet fortgår vilket utmanar förvaltningens 

processer. Processutveckling är ständigt aktuellt och 

förutsättningarna för att bedriva utbildning förändras 

i takt med omvärlden. Detta kräver en flexibel och 

lösningsorienterad organisation. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT SOCIALT 
HÅLLBART FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 1 

 

 

DelmåI: Erbjuda förutsättningar för att stärka 
indivdens position på arbetsmarknaden med 
målet att nå egen försörjning  

FULLFÖLJDA STUDIER OCH AKTIVITETER 

Förvaltningens ansvar för AME, VUX , uppdrags-

utbildning och eftergymnasiala utbildningar kommer 

vara betydande för framtida kompetensförsörjning. 

Konjunkturen utmanar fortfarande samhälls-

ekonomin och kommer att påverka både 

förvaltningens målgrupp och verksamhet under lång 

tid framöver. Målsättningen för förvaltningen är att 

stärka individens position på arbetsmarknaden 

genom fullföljda studier och aktiviteter och på så 

sätt få fler att nå egen försörjning. 

AME har under årets första månader haft färre 

deltagare än tidigare års jämförbara mätperioder.  

Mellan januari och mars 2021 har 127 deltagare 

varit inskrivna och aktiva inom AME, av dessa har 

45 avslutats. Antalet inskrivna deltagare som har 

försörjningsstöd uppgår till 59 vilket är färre än för 

ett år sedan men ligger i samma nivå som 2019.  

Vid årsskiftet var andelen inskrivna deltagare med 

försörjningsstöd uppe på de högsta nivåerna 

någonsin men som grafen nedan visar så har en 

förändring skett till delår april. 

 

Andelen med försörjningsstöd vid helår uppgick till 

57 % och vid delår april 46 %. Detta kan tolkas som 

att det är färre som har behov av försörjningsstöd 

men i verkligheten är det andra faktorer som skapat 

trendbrottet. Sedan mitten av december 2020 har 

verksamheterna inom AME varit stängda för 

deltagare. Detta har bland annat medfört att det är 

färre inskrivna på AME, men också att inskrivna 

deltagare inte har kunnat göra planerade steg-

förflyttningar. Det sistnämnda har påverkat snittiden 

för de inskrivna vilket syns i diagrammet nedan. 

 

Antal inskrivna dagar för en deltagare är per delår 

april 206,5 dagar i snitt, 231 dagar för kvinnor och 

182 dagar för män. Detta mått kompletterar 

indikatorn Snittid för deltagare AME från 

inskrivning till avslut, se diagram nedan. 
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Snittet mellan inskrivning och avslut för en deltagare 

är 126 dagar per april 2021, det är lägre än tidigare 

jämförbara perioder. Det är första gången som snitt-

tid mäts som en indikator och målsättningen är att 

snittiden ska minska under 2021.  

Faktorn att verksamheterna varit och fortfarande är 

stängda påverkar inte bara de mätbara resultaten för 

AME utan det ger framförallt negativa effekter för 

målgruppen. Statistiken kan ge en bild av att det är 

färre som har behov av AMEs tjänster och utbud 

men arbetslöshetssiffrorna för Falköpings kommun 

ligger på höga nivåer (9,5 %) och SOC har under 

mars månad haft en ökning av antal hushåll som 

behöver försörjningsstöd.  

Coronarestriktionerna har slagit hårt mot mål-

gruppen som befinner sig utanför arbetsmarknaden 

och hur många som egentligen har behov av AMEs 

utbud och stöd är svårt att prognosticera men det 

finns en farhåga att det kommer vara än fler än 

under 2020. En arbetsgrupp inom AME ser över 

arbetet med att placera deltagare i praktik och 

användningen av individens handlingsplan vid 

placering i praktik. Det kommer vara av stor vikt att 

både verksamhet och samverkan med näringslivet är 

beredda när coronarestriktionerna lättar och 

individer kan ansöka till AME samt få stöd att 

stegförflytta sig närmare arbetsmarknaden. 

Av de 45 deltagare som avslutats har 7 gått till 

arbete och 4 har börjat studera, se diagram nedan. 

Diagrammet visar också en markant minskning av 

antalet som gått ut i praktik vilket härleds till 

pandemin med bland annat stängning av AMEs egna 

verksamheter.  

 

Som indikator för mål 1 följs andel deltagare som 

gått från försörjningsstöd till egen försörjning. Av de 

59 personer som vid inskrivning hade försörjnings-

stöd eller försörjningsstöd i kombination med annan 

ersättning har 24 personer avslutats. Av dessa har 4 

(17 %) gått till egen försörjning, arbete eller studier. 

 

 

AMEs verksamheter möter varje deltagare utifrån 

deras behov och förutsättningar, och minsta 

stegförflyttning är positiv för individen. När fysiska 

möten inte har varit möjliga har andra aktiviteter 

som gynnat deltagarna genomförts, exempel är 

digitala coachmöten eller promenader både i grupp 

och enskilt. När restriktionerna lättar förväntas det 

ske ett ökat inflöde av deltagare samt att fler går ut i 

aktivitet såsom praktik eller studier.  

I maj sker verksamhetsövergången av Stöd- och 

försörjningsenheten från SOC till AME vilket har 

upptagit mycket förberedelsetid under årets första 

månader. Förutom frågor av praktisk karaktär såsom 
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lokaler, verksamhetssystem, arkivering och 

posthantering så har mycket tid gått åt till att utreda 

frågor som rör aktivitetskrav, arbetsmarknads-

anställningar samt de nya arbetsprocesserna. 

Medarbetarnas delaktighet har stått i fokus och mer 

om dessa processer finns att läsa under mål 4. Den 

kommande sammanslagningen har påverkat arbetet 

kring individerna som AME möter vilket också kan 

speglas i att antalet inskrivna deltagare har minskat.  

Till delår augusti bör processerna tillsammans med 

stöd- och försörjningsenheten ha påbörjats i en 

gemensam riktning med fler aktiva deltagare som är 

kopplade till försörjningsstöd. Tillsammans med 

beslutet om verksamhetsövergång har en ny arbets-

marknadsstrategi antagits i kommunfullmäktige. 

Syftet med en förnyad arbetsmarknadspolitik är att 

skapa bättre förutsättningar för kommunens 

medborgare att komma i arbete och delaktighet 

istället för arbetslöshet och utanförskap. Övergången 

med nya gemensamma processer förväntas generera 

kortare väg för deltagare/klienter till egen 

försörjning. Därtill skapas bättre förutsättningar att 

möta näringslivets behov av kompetensförsörjning 

och tillvarata deras vilja till socialt ansvarstagande. 

Arbetet med näringslivet beskrivs under mål 3. 

Inom den kommunala vuxenutbildningen fortsätter 

arbetet med att få så många som möjligt att fullfölja 

sina studier. Detta genom att stärka elevernas val-

kompetens, studieteknik samt främja processerna för 

sammanhållen studietid oavsett vilken verksamhet 

eleven befinner sig i. Även ett validerande arbetssätt 

är av betydelse gällande yrkesutbildningarna och 

framhålls som en viktig faktor för att stärka 

kompetensförsörjningen. Lärlingsutbildningarna 

inom barnskötare och restaurang har ett validerande 

förhållningssätt som en naturlig del av utbildningen 

vilket gynnar de studerande. Fullföljda studier är ett 

av de viktigaste stegen som kan tas för att en individ 

ska förbli i eller närma sig egen försörjning. Under 

föregående planperiod har förvaltningen skärpt 

rutinerna kring avbrott och förtydligat definitionerna 

för varje avbrottsorsak. Tydliga definitioner och 

hantering av avbrott har höjt förståelsen för 

processen, säkerställer statistikens kvalitet och ger 

rättvisande underlag för framtida beslut. När 

avbrottsorsakerna är kvalitetssäkrade kan analys-

arbetet fördjupas för att undersöka vilka åtgärder 

som kan minska avbrott. Det är ett rimligt antagande 

att om avbrotten minskar så genererar det fler 

fullföljda studier vilket är det huvudsakliga syftet 

med avbrottsarbetet.  

 

Den vanligaste avbrottsorsaken under första 

kvartalet är Inaktiv (88) som används om eleven inte 

är aktiv i sina studier under tre veckor. Tätt därefter 

kommer orsaken Privata skäl som till exempel kan 

vara sjukdom eller familjesituation, en orsak 

förvaltningen ser sig ha liten eller ingen möjlighet 

att påverka.  

Särskilt intressant är avbrottsorsakerna som skulle 

kunna gå att påverka som exempelvis För många 

kurser, Fel kunskapsnivå eller Motsvarar ej 

förväntningarna.  

 

Andel avbrott i förhållande till det totala antalet 

kursdeltagare mäts som en indikator och utfallet för 

delår april är totalt 9 % avbrott för de pedagogiska 

verksamheterna. Det är färre än jämförbar period 

2020 (10 %) men fler än 2019 (8 %). I antal för årets 

resultat motsvarar det 259 avbrott som då mäts mot 

det totala antalet kursdeltagare som under januari till 

mars uppgår till 2 939 st. I statistiken syns att flest 

avbrott har skett i mars. En bidragande orsak kan 

vara bristande studieteknik hos elever i att kunna 

studera på distans. Filmer om hemstudier har under 

våren publicerats på förvaltningens lärplattform 

Fronter. 

Andel satta betyg F (icke godkänd) är en ny-

tillkommen indikator för innevarande planperiod 

som ska komplettera avbrottsstatistiken. 
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Betygsstatistik tas ut vid hel- och halvår och därför 

presenteras indikatorn som ett nuläge med statistik 

från helår 2020.  

 

Totalt sattes 2 728 betyg under 2020 och av dem var 

7 % (196) betyg F. Det är en procentenhet mer än 

2019 och två mer än 2018, i siffror motsvarar det 

170 respektive 148. I analyser för helår 2020 som 

rör betygen kan konstateras att det totala antalet satta 

betyg är färre än tidigare år, framför allt inom SFI. 
Detta kan härledas till fjärr- och distansstudier vilket 

kan vara utmanande för många elever, speciellt om 

utbildningsbakgrunden är låg och/eller den digitala 

kompetensen är låg. Inom Allmänna ämnen har 

andelen godkända betyg (A-E) minskat och andelen 

betyg F har ökat, som jämförelse nämns att för 

Allmänna ämnen 2019 var andelen F 4 % och 2020 

uppgick andelen F till 16 %. Resultaten visar att det 

är svårt för kursdeltagare att klara kurserna till nivån 

för ett betyg. I analys nämns bland annat att den 

fysiskt stängda studieverkstaden kan ha påverkat 

elevernas studieresultat. Studieverkstaden har 

funnits i digital form men kan inte ersätta stödet som 

ett fysiskt möte ger.  

  

Förvaltningen konstaterar att både andel avbrott och 

andel F går att härleda till coronarestriktionernas 

fjärr- och distansundervisning som kan vara 
utmanande för många elever. När elever kan studera 

på plats igen förväntas en del typer av avbrott 

minska och andelen godkända betyg (A-E) öka. 

Inför planperiodens start fanns en osäkerhet kring 

förväntat ansökningstryck och efterfrågan på 

utbildningsplatser hos förvaltningen. Under en 

längre tid har söktrycket ökat samtidigt som 

målgruppen har förändrats och fler saknar 

behörighet att komma in på sökt utbildning. Även 

genomströmningstakten bedöms ha saktat ned, detta 

styrks av att det är färre som får betyg, trots 

likvärdiga nivåer på antal kursdeltagare, se diagram 

nedan.  

 

Från och med delår april kommer statistik gällande 

antagning och antal startande elever att följas som 

indikatorer för mål 1. Oavsett hur många som blir 

antagna så hanteras varje ansökan av förvaltningens 

studie- och yrkesvägledare (SYV) samt 

administration.  

 

Inför årets första månader planerades start för fyra 

yrkesutbildningar, lärling barnskötare, lärling 

restaurang, restaurang språkstöd samt reguljär vård 

och omsorg. Till lärling restaurang antogs alla som 

ansökte och samtliga startade också sin utbildning. 

Inga restaurangansökningar var behöriga och därför 

fanns inte underlag för utbildningsstart. Till lärling 

barnskötare och vård-och omsorgsutbildningen är 

det betydligt fler som ansöker än som kan få en 

utbildningsplats. 26 % av de som sökte lärling barn-

skötare fick plats och 57 % av dem som sökte vård 

och omsorg. Alla som ansöker är inte behöriga och 

här kan arbetet med valkompetens spela roll 

framöver då fler redan före ansökning får en 
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förståelse för vad som krävs i respektive utbildning. 

Arbetet med valkompetens beskrivs under målets 

andra fokusområde Aktivt arbete med att höja 

medborgarens valkompetens. 

 

Allmänna ämnen har haft två kursstarter under första 

kvartalet 2021. Andelen antagna kontra ansökningar 

ligger på höga nivåer, 91 % respektive 90 % per 

omgång.  

Observera att statistiken som rör ansökningar och 

antagningar enbart gäller för de utbildningar som 

förvaltningen erbjuder, inte för kurser eller 

utbildningar som anordnas av externa aktörer eller 

samverkansparter. Statistik för köpta utbildningar/ 

kurser tas ut senare under året och kan komplettera 

förvaltningens egen statistik.  

AKTIVT ARBETE MED ATT HÖJA 

MEDBORGARENS VALKOMPETENS 

Ett medel för att minska avbrott och stärka elevernas 

och deltagarnas motivation att fullfölja sina studier 

och/eller aktiviteter är att höja deras valkompetens. 

Genom proaktivt arbete med att förtydliga vad det 

innebära att studera samt stärka elevernas 

studieteknik och valkompetens vill förvaltningen få 

fler att fullföja sina studier. Valkompetensen stärks 

genom att utveckla de kunskaper och förmågor som 

individen behöver för att aktivt ta ställning till och 

fatta beslut om sin framtid. Detta är ett gemensamt 

utvecklingsområde för alla förvaltningens verk-

samheter och arbetet fortgår i enlighet med arbets-

lagens utvecklingsplaner. Inom YRK är en arbets-

grupp tillsatt för att forma en förberedande kurs som 

stärker elevens möjligheter att tillgodogöra sig en 

utbildning och vara förberedd för vidare studier. 

Samverkan mellan de pedagogiska verksamheterna 

är gynnsamt för arbetet med förstärkning av val-

kompetens. SFI nämner i sina analyser att för-

bättrade rutiner kring kartläggning samt satsning på 

modersmål som resurs kommer leda till högre 

måluppfyllelse för fokusområdet. Allmänna ämnen 

och SYV har skapat flera filmer för att stötta elever i 

sin hemstudiemiljö, stärka elevernas studieteknik 

samt informera om ansöknings- och antagnings-

processerna. Förvaltningens hemsida ska vara ett 

verktyg i individens valprocess. Elever ska före och 

under sin studietid bli medvetna om sina val-

alternativ samt utifrån sina förutsättningar lära sig att 

genomföra sina val och ta ansvar för dem. Det är ett 

rimligt antagande att om potentiella elever stärks i 

sin valkompetens så minskar risken för felval vilket 

leder till färre avbrott. Det är också rimligt att anta 

att en långsiktig effekt också kan vara att minska 

andelen icke godkända betyg (F).  

SYV har under årets första månader haft 196 samtal 

för riktad vägledning, det är mer än 100 samtal fler 

än jämförbar period förra året. Ju fler individer som 

kan erbjudas samtal desto fler kan öka sin val-

kompetens. Det ställs högre krav och förväntningar 

på SYV i både den vida och snäva bemärkelsen i 

och med förändringar i utbildningssystemet, arbets-

livet och samhället i stort. Alla vinner på väl under-

byggda val, inte minst individen men också 

samhället som får en effektivare kompetens-

försörjning. Elever som påbörjar men inte slutför 

sina studier påverkar förvaltningens resurs- och 

lokalplanering och individen gör heller inte de 

förväntade stegförflyttningar som förvaltningen 

strävar efter.  

Inför delår april har reflektioner kring den ökade 

andelen icke godkända betyg (F) samt avbrotts-

statistiken och korrelationen med valkompetens-

arbetet uppkommit. Tesen är att när eleverna får 

högre insikt om vad som krävs att studera så kan en 

del av dem avbryta sina studier. Arbetet med val-

kompetens är långsiktigt och det kommer att dröja 

innan effekter syns i statistik och ännu längre innan 

djupare analyser kan göras om vad det är som 

minskar avbrott och/eller andel betyg F. 

På AME stärks deltagarnas valkompetens i flera av 

de aktiviteter som erbjuds, exempelvis kart-

läggningssamtal, coachning, praktik eller i 

utredningar. ESF-projektet En plattform för alla ska 

genom individbaserade insatser stärka deltagaren att 

närma sig arbetsmarknaden. Här spelar en förstärkt 

valkompetens stor roll för lyckad matchning mellan 

individ och framtida arbetsgivare. Alla 

förvaltningens verksamheter bidrar i varje möte 

mellan medborgare och medarbetare till att påverka 

och stärka individens position på arbetsmarknaden 

och dess möjligheter att försörja sig själva.  
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Under våren uppmanar förvaltningen alla elever och 

deltagare att besvara nöjdhetsenkäten som rör frågor 

om trygghet, delaktighet och bemötande. En 

betydande del av nöjdhetsenkäten är den åter-

kopplingsprocess som utvecklats under 2020. 

Dialogen är ett viktigt verktyg dels för att fånga in 

förbättringsförslag kopplade till förvaltningens 

kvalitet men främst för att främja den demokratiska 

dialogen för medborgaren. Här ser förvaltningen 

möjligheten att ytterligare bidra till ökad delaktighet 

för elev/deltagare som därmed förstärker sin 

lärprocess och valkompetens. Resultatet av vårens 

nöjdhetsenkät analyseras och presenteras till delår 

per augusti. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
ATTRAKTIVARE FALKÖPING  
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 2 

 
 

Kompetens- och arbetslivsnämnden har inget 
delmål under mål 2. Genom att arbeta med de 
övriga tre målen bidrar Kompetens- och 
arbetslivsnämnden till ett attraktivare Falköping. 
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SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT 
NÄRINGSLIV SOM UTVECKLAS 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 3 

 

 

 

 

Delmål: Erbjuda matchning och ett 
utbildningsutbud som arbetsmarknaden 
efterfrågar 

UTBILDNINGS- OCH AKTIVITETSUTBUD 
EFTER ARBETSMARKNADENS BEHOV 

Förvaltningens målsättning är att utbilda och matcha 

till jobb. Tillsammans med Kommunlednings-

förvaltningens (KLF) näringslivsenhet har gruppen 

KAF Näringsliv fortsatt stärka strukturerna som ska 

gynna såväl näringslivet som individen som ska 

matchas till arbetsgivare. Dialog förs med olika 

aktörer och företrädare för att matcha och skapa 

utbildningar utifrån efterfrågan av såväl företags-

anpassad utbildning som framtida kompetensbehov. 

Under årets första månader har en behovskart-

läggning påbörjats i samarbete med KLF närings-

livsenhet. Ett slutgiltigt resultat finns ännu inte 

färdigt. Andra aktiviteter som näringslivssamverkan 

driver är en orienteringskurs i service och 

bemötande samt mentorskap. Många processer är 

förberedda och väntar på att restriktionerna ska lätta. 

Flera av aktiviteterna kommer ge effekter på längre 

sikt än bara 2021, men förhoppningen är att praktiskt 

kunna påbörja planerade samarbeten med närings-

livet under hösten. I det fortsatta konjunkturläget är 

det svårt att säkerställa att utbud möter efterfrågan 

och kommunikation med aktörer som AF och 

respektive bransch är nödvändigt då det finns en 

förväntan på vuxenutbildningens roll kopplat till det 

rådande konjunkturläget. I de utökade målen för 

VUX beskrivs att den ska utgöra en bas för den 

nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet. 

Samverkan inom VUX Skaraborg tog under vintern 

2020 beslut om en gemensam regional funktion som 

ska bidra till ökad effektivitet, större rättssäkerhet 

och en gemensam kvalitetsnivå hos de femton 

samverkande kommunerna. Förvaltningen finns 

delaktig på både strategisk och operativ nivå 

gällande utvecklingen av yrkesutbildning. En 

ledningsgrupp är tillsatt och en arbetsgrupp 

förbereder nu arbetet inför kommande antagningar 

inom ramen för Skaraborgssamverkan, KomX. 

Arbetet kommer att utvärderas och följas upp 

kontinuerligt under året. 

En gemensam utmaning som närmar sig är de nya 

prioriterings- och urvalsreglerna gällande komvux 

på gymnasial nivå och komvux som särskild 

utbildning som träder i kraft 1 juli 2021. 

Förändringen innebär att de som har störst behov av 

utbildning ska prioriteras.  

Inom ramen för Skaraborgssamverkan pågår även 

ytterligare utvecklingsarbete. Inför 2021 gav 

skolcheferna i Skaraborg VUX-rektorsgruppen i 

uppdrag att utreda hur språkförstärkta utbildningar 

på sikt kan öka och kvalitetssäkras. Regeringen har 

skjutit till pengar för kombinationsutbildningar 

vilket innebär att yrkesutbildningar ska kombineras 

med SFI för att få fler nyanlända i arbete. Inom 

ramen för Skaraborgssamverkan har arbetet startas 

upp med en projektledare som finansieras via 

Europeiska socialfonden.  

Ytterligare uppdrag som utreds är möjligheten att 

öka den digitala samverkan mellan kommunerna för 

att möjliggöra att fler kan få ta del av utbildning på 

hemmaplan. Utifrån pandemin har samtliga vuxen-

utbildningar i Skaraborg behövt ställa om till 

distansstudier, en konsekvens att dra nytta av. Det 

konkreta uppdraget handlar om hur digital sam-

verkan kan ske så att fler kurser kan ges inom VUX 

Skaraborg och behovet att köpa kurser externt 

minskar. Detta skulle bli mer kostnadseffektivt, 

kvalitetssäkrat och bredda utbudet av utbildning. 



17 I VERKSAMHETSRAPPORT 2021-04-30 I KOMPETENS- OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Samverkan med andra utbildningsaktörer skapar en 

möjlighet att erbjuda Falköpings medborgare ett 

större utbud av yrkesutbildningar på gymnasial och 

eftergymnasial nivå. Idag bedriver förvaltningen en 

yrkeshögskoleutbildning i egen regi, YH Guldsmed.  

I januari kom beskedet från Myndigheten för yrkes-

högskolan (MYH) att förvaltningen fått godkänt att 

starta utbildningen Tekniker för spårbundna fordon. 

Utbildningen är framtagen i samverkan med lokala 

företag. Under våren marknadsförs utbildningen 

samtidigt som upphandling av utbildare genomförs. I 

maj kommer nämnden fatta beslut om utbildningen 

ska starta eller ej beroende på antalet ansökningar. 

UTVECKLA MATCHNINGSPROCESSEN  

Ansvaret för arbetsmarknadsstrategins genom-

förande vilar främst på KAN och dess förvaltning. 

Stöd ska ges av samtliga verksamheter i den övriga 

kommunala organisationen för att få fler i egen 

försörjning. Det sociala ansvaret hos arbetsgivare 

inom näringslivet och den offentliga sektorn behöver 

förstärkas för att den grupp av människor som idag 

står utanför arbetsmarknaden ska få möjlighet att 

närma sig egen försörjning. Det krävs dels ett 

matchande utbildningsutbud och lämpliga arbets-

marknadspolitiska åtgärder men också att arbets-

givare är villiga att ta emot elever/praktikanter samt 

vågar nyanställa. Samverkan med KLF Näringslivs-

enhet kommer spela stor roll och de aktiviteter som 

ska stärka den sociala hållbarheten i Falköping. 

Förvaltningen arbetar för en ökad valkompetens hos 

elever/deltagare för att måluppfyllelsen för 

matchning ska höjas men matchningsprocessen sker 

från två håll.  

Många som står utanför arbetsmarknaden har 

språkliga hinder och under flera år har 

förvaltningens pedagogiska verksamheter arbetat 

med språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Språket är dock även fortsatt en utmaning som kan 

bromsa elevers anställningsmöjligheter. I 

förvaltningens redovisningar för 2020 har 

problematisering kring studiestrukturen för elever på 

Vård och omsorg visat på att de som studerar med 

språkstöd läser mer än 100 %. Det är inte hållbart 

och flera av eleverna slutför inte sina svenskstudier 

vilket branschen sedan upplever som ett bekymmer 

då språksvårigheter uppstår. Under 2021 sker en 

nationell översyn av ämnes- och kursplaner inom 

Vård och omsorg med syfte att skapa förutsättningar 

för en nationellt sammanhållen utbildning som ger 

möjlighet att uppnå de kompetenskrav för arbete 

som Socialstyrelsen föreslagit gällande under-

sköterska. Detta förstärker matchningsprocessen för 

eleverna. Utöver att nya ämnes- och kursplaner 

implementeras förs också en kontinuerlig dialog 

med branschen om hur de studerande kan förberedas 

inför ett kommande yrkesliv. 

Genom en statlig satsning på äldreomsorgen har 

förvaltningen dialog med SOC gällande äldre-

omsorgslyftet. Syftet med detta är att höja 

kompetensen inom vård och omsorg om äldre hos 

såväl personal som chefer. De personer som deltar 

får möjlighet att utbilda sig på arbetstid. Dock är 

detta en statlig satsning som enbart går att genom-

föra under innevarande år vilket gör att processerna 

behöver vara effektiva för att medlen ska hinna 

nyttjas.  
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KOMMUNENS ORGANISATION SKA VARA 
UTVECKLANDE OCH FÖRNYANDE MED EN 
TILLITSBASERAD STYRNING 
MÅLREDOVISNING UPPFÖLJNING OCH ANALYS AV MÅL 4 

 

 

Delmål: Förvaltningens organisation ska vara 
utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad 
styrning 

NÄSTA DIGITALA STEG 

Digitalisering är inte ett mål i sig, de tekniska 

lösningar ska verka för att nå verksamheternas mål 

och bidra till att kvalitetssäkra de processer som 

driver förvaltningen framåt. Digital kompetens-

höjning hos både medarbetar och elever/deltagare 

bidrar till högre måluppfyllelse i de andra målen, 1 

och 3. Individen behöver vara digitalt förberedd för 

att möta de förväntningar och utmaningar som 

samhället och olika yrkesområden har. Två 

kompetensförstärkande projekt drivs av nätverk 

Westum med syftet att stötta utbildningssektorns 

förändringsprocess mot mer flexibla undervisnings-

former och ökade möjligheter att erbjuda elever ett 

livslångt lärande. Ett flertal utbildningsinsatser har 

skett och flera är planerade för det kommande året.  

Efter ett år med Covid-19 och dess konsekvenser 

kan det konstateras att den digitala utvecklingen 

aldrig tidigare haft så snabb progression under så 

kort tid. Fjärr- och distansundervisning är den nya 

vardagen för både elever och pedagoger. Många av 

förvaltningens medarbetare arbetar delvis hemifrån 

och den absoluta majoriteten av alla möten sker via 

digitala forum och plattformar. Teknik har möjlig-

gjort att undervisning kunnat fortgå men det har 

också medfört utmaningar för både medarbetare och 

förvaltningens målgrupp. Alla elever/deltagare har 

inte tillgång till digitala verktyg eller uppkoppling 

till internet. Förvaltningen ska stötta och bidra till att 

minska digitalt utanförskap men dessa faktorer 

ligger utanför förvaltningens kontroll. Flera elever 

inom SFI har kunnat låna surfplattor med sig hem 

vilket har lett till ökat deltagande i undervisning och 

fungerande självstudier men tillgången till teknik är 

begränsad. Förutsättningen att bedöma elevers 

kunskaper försvåras av fjärr- och distans-

undervisning och elever som har en studiesvag 

bakgrund kanske inte klarar att slutföra sina studier 

alls.  

AMEs deltagare har under rådande pandemi svårt att 

delta i fysiska möten eller aktiviteter. Det går inte att 

ersätta praktik eller arbetsförmågeutredningar med 

digitala forum såsom undervisning har kunnat göra. 

Arbetet med digitalisering inom AME ligger därför 

efter övriga förvaltningen vilket behöver finnas med 

som ett viktigt inslag i enhetens fortsatta 

utvecklingsprocesser. 

Att mötas digitalt kan vara utmanande men det 

behöver inte vara sämre, mötet sker bara op ett annat 

sätt. Inom SFI upplever pedagoger att de kommer 

elever närmare och har större möjlighet att skapa 

relationer nu när de möter eleverna i det virtuella 

klassrummet Google Meet. Genom att ha 

individuella samtal med elever samt regelbundna 

återkopplingar kring uppnådda mål på Meet, skapas 

trygghet hos elever som då känner sig mer säkra 

under lektionstid där hela gruppen möts digitalt. 

Pedagoger har kunnat nå även de tysta och försiktiga 

eleverna genom att arbeta mer individanpassat och 

relationsskapande.  

Kommunens digitaliseringsstrategi är under upp-

datering och förvaltningens IKT-plan (informations- 

och kommunikationsteknik) kommer utgå från den 

när det är dags för revidering. IKT-planen fungerar 

som styrdokument för förvaltningens digitala 

utveckling och struktur.  
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HÅLLBART MEDARBETARSKAP 

Det gånga året har utmanat förvaltningens med-

arbetare ur flera perspektiv. Distansarbete, digitala 

möten och arbetssätt samt den planerade 

verksamhetsövergången av Stöd- och försörjnings-

enheten från SOC till AME är faktorer som påverkat 

både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. I 

den digitala vardagen har en ny arbetsmiljö formats 

men det går ännu inte att dra slutsatser om 

konsekvenserna av långvarigt distansarbete. Det är 

viktigt att förvaltningen även fortsatt är medveten 

om medarbetarnas hälsa ur olika perspektiv. I tider 

av osäkra prognoser och omställning blir det nära 

ledarskapet än viktigare och det behövs en tät 

kommunikation med och mellan medarbetare. 

Förvaltningen strävar efter att stärka tilliten genom 

hela styrkedjan, mellan politik och tjänstemän, 

mellan chef och medarbetare, mellan medarbetare 

och mellan medarbetare och medborgare. 

Under årets första månader har medarbetarenkäten 

genomförts och förvaltningen har en hög svars-

frekvens, 87 %, vilket ger kvalitetssäkrade siffror 

trots att det är en liten minskning jämfört med 

svarsfrekvensen 2019. Under våren kommer 

resultatet av medarbetarenkäten att analyseras och 

presenteras för samtliga medarbetare. Vid en första 

anblick syns dock att förvaltningen har ett högt 

resultat vad gäller områden som engagemang och 

medarbetarskap, ledarskap samt mål och resultat-

styrning. Förvaltningens NöjdMedarbetarIndex 

(NMI) har ökat från 75 (2019) till 76 (2021). Detta i 

jämförelse med kommunens totala resultat på 71 

(2021). 

God kvalitet säkerställs dels genom att rekrytera och 

behålla den kompetens som verksamheterna och 

uppdragen kräver och dels genom kollegialt lärande 

som stärker samverkan inom förvaltningen samt 

med kommunens övriga verksamheter. Kompetens-

utveckling är en viktig del i att vara en attraktiv 

arbetsgivare samt en drivande faktor för utveckling 

av verksamheternas service och erbjudna tjänster. 

Kollegialt lärande är verktyg för att främja och 

utveckla såväl metoder som individens förut-
sättningar att stärka sin position på arbetsmarknaden.  

Den stundande verksamhetsövergången, där Stöd- 

och försörjningsenheten flyttar från SOC till AME, 

har påverkat och kommer att påverka förvaltningen 

under en lång tid. De två enheterna bildar en ny 

organisation med gemensamma arbetsprocesser och 

en ny gemensam arbetskultur. Sedan årsskiftet har 

flera workshops hållits med fokus på arbetsprocesser 

och på att tillsammans ta fram vision och målbild för 

de kommande åren. Medarbetarnas delaktighet har 

varit prioriterad och varje vecka har 

informationsbrev skickats ut eller digitala möten 

funnits tillgängligt för all berörd personal. Per delår 

augusti kan en första uppföljning och nuläge 

presenteras gällande verksamhetsövergången och de 

nya processerna. 

PROCESSBASERAT ARBETSSÄTT FÖR 

ATT ÖKA SAMARBETEN SOM STÄRKER 
VERKSAMHETERNAS KVALITET 

Förvaltningen arbetar ständigt med att systematiskt 

utveckla processer, rutiner och arbetssätt för att 

förbättra verksamheternas kvalitet och erbjudna 

tjänster. Systematik och struktur är nödvändigt för 

att kunna möta omvärldens förändringar och krav. 

Den nya och större organisationen på AME innebär 

nya strukturer för styrkedjan och utvecklingsarbetet. 

Även i vuxenutbildningen har en genomsyn gjorts 

för att skapa likvärdiga kvalitetskedjor inom 

förvaltningens två stora verksamheter, AME och 

Utbildning för vuxna. Den största skillnaden 

kommer att vara att varje enhet tar fram en 

gemensam utvecklingsplan istället för att varje 

arbetslag tar fram sin egen plan. Detta kommer göra 

verksamhetsutvecklingen starkare inom respektive 

enhet samt effektivisera kvalitetsarbetet som ska 

bygga på dialogbaserad uppföljning och process-

främjande arbetssätt. Det kommer i sin tur gynna det 

förvaltningsövergripande arbetet när 

utvecklingsplanerna blir mer sammanhållna och 

kopplingen kan förtydligas till verksamhetsplan och 

flerårsplan. En ny kvalitetsstruktur med förändrade 

processer är framtagen och kommer att 

implementeras under hösten 2021 och därmed 

synkroniseras med 2022 års verksamhetsplan och 

kommande utvecklingsplaner.  

Förvaltningen strävar efter ett processbaserat arbets-

sätt för att tvärfunktionellt samarbete ska gynna 

elevernas/deltagarnas lärprocess, driva utveckling 

framåt och skapa en kontinuerlig uppföljning. 

Många utmaningar kräver dessutom samarbete av 

kommunens verksamheter över förvaltnings- och 

avdelningsgränser, vilket gör kravet på gemensam 

uppföljning utifrån helheten än viktigare. Upp-

följning och analys är bland de viktigaste delarna i 

utvecklingsarbetet och helt beroende av att 
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medarbetare har kännedom, förståelse och 

delaktighet i arbetet. 

Under innevarande planperiod kommer fokus att 

ligga på processerna för antagning och fördjupning 

av avbrottshantering. Inom arbetslaget för SYV/ 

VUX-administration har ett omfattande arbete 

genomförts för att minska antalet pappers-

ansökningar. I dagsläget går det att söka till kurser 

hos den externa utföraren Jensen via ansöknings-

webben Hypernet. Utvärderingen visar att det sparar 

tid, effektiviserar processen och dessutom kvalitets-

säkrar arbetet. Ytterligare en fördel är att varje elev 

får en individuell studieplan vid ansökan. Näst på tur 

är att undersöka möjligheterna till digitaliserad 

ansökan till yrkeskurser och yrkespaket via externa 

utföraren NTI. Samtidigt ska hemsidan uppdateras 

med information om ansöknings- och antagnings-

processen. De förväntade effekterna av arbetet med 

dessa processer är att fler ansökningar ska vara 

kompletta från början, att fler söker utbildningar de 

är behöriga till och att det blir färre frågor före, 

under och efter kursstart. Arbetet bidrar också till en 

ökad valkompetens och därmed högre mål-

uppfyllelse i de andra målen.  
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Personalredovisning 

 

 

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS 
PERSONALPLANERING 

Personalplaneringen följer till största delen det som 

budgeterades inför 2021. Rekrytering pågår gällande 

några tjänster.  

KOMPETENSFÖRSÖRJNING/OMSÄTTNING 

Förvaltningen har en hög andel lärare som är 

behöriga i de ämnen de undervisar i. Om behörighet 

saknas innehar oftast den pedagogiska personalen 

lärarlegitimation. Dock är det alltid en utmaning att 

rekrytera behöriga lärare. Förvaltningen fortsätter att 

uppmuntra medarbetare att ta del av statliga 

satsningar som genomförs för att öka behörigheten 

bland undervisande personal.  

FRÅNVARO 

Den totala frånvaron för förvaltningen har ännu inte 

levererats från HR-avdelningen. Detta innebär att 

uppföljning kommer att ske senare. Dock har 

sjukfrånvaron följts nogsamt utifrån rådande 

pandemi.  

 

 

 

 

  

Personalplanering Utfall april 2020 
Utfall april 

2021 
Budget 2021 

Personalsammansättning

Tillsvidare anställda  130      128      131     

Visstidsanställda  32      41      45     

Timanställda  8      6      6     

Antal årsarbetare - - - 

Rektytering/Omsättning

Pensionsavgångar  -      1      3     

Frånvaro

Sjukfrånvaro

Frånvaro

Ej tillsatt personal dagar
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Förväntad utveckling  
 

VERKSAMHETSÖVERGÅNG STÖD- OCH 

FÖRSÖRJNINGSENHET TILL AME 

Den nya arbetsmarknadsstrategin samt övergången 
av socialförvaltningens stöd- och försörjningsenhet 
till kompetens- och arbetslivsförvaltningen är två 
viktiga delar i Falköpings förnyade arbetsmarknads-
politik. Arbetsmarknadsfrågan kommer att vara ett 
fokusområde framåt för kommunen och syftet är att 
gemensamt främja stegförflyttningar för individen, 
kompetensförsörja arbetsmarknaden samt minska 
behovet av försörjningsstöd. Den nya organisationen 
inom arbetsmarknadsenheten förväntas få en 
helhetsbild med möjlighet till fördjupad analys av 
målgruppen som står i behov av försörjningsstöd och 
ekonomiskt bistånd. Då kommer aktivitetsutbud och 
insatser att kunna utvecklas för att bättre matcha 
individernas behov och förutsättningar. 

HÅLLBAR MATCHNING 

Förvaltningens målsättning är matchning till arbete. 
Dagens rådande konjukturläge, arbetslöshet samt 
strukturomvandling på arbetsmarknaden utmanar 
förvaltningens möjligheter till optimal matchning. 
Samverkan med branscher, nätverk och externa 
aktörer kommer även fortsatt att vara av stor vikt för 
att möta kompetensbehov med rätt utbud av 
utbildning och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 
Matchning mot arbetsmarknaden börjar direkt när 
eleven/deltagaren kommer i kontakt med någon av 
förvaltningens verksamheter. Arbetet med val-
kompetens förväntas ge effekter som färre avbrott 
och fler godkända betyg. Vuxenutbildning och 
fullföljda studier är verktyg för en hållbar 
matchningsprocess och för individens etablering på 
den öppna arbetsmarknaden. 
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Resultaträkning 

 

 

NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE 
RESULTATRÄKNING 

Resultaträkningen avser den verksamhet som 
nämnden ansvarar för per 30 april. Budget, utfall 
och prognos kopplat till den planerade verksamhets-
övergången av Stöd- och försörjningsenheten per 1 
maj rapporteras i kommande uppföljningar.  

Nämndens budgetram har justerats med 1,9 mkr 
utifrån korrigering av kapitalkostnader och löne-
översyn. Budget för anslagsfinansierade hyror är 
samma som 2020, men debiteringen sker utifrån 
beräkning enligt nivå för 2021.  

Delårsresultatet per april är 26 015 tkr  

På intäktssidan kan konstateras att schablon-
ersättningen är lägre än budgeterat och betydligt 
lägre jämfört med föregående år. Statsbidrag kopplat 
till yrkesutbildningar betalas ut två gånger per år 
varav den första sker strax före sommaren. Utbetal-
ningarna baseras på antal producerade poäng.   

Utfallet för personalkostnader är något lägre än 
budget utifrån bland annat sjukskrivningar. Övriga 
kostnader ligger något högre än budget, vilket liknar 
tidigare år. Liksom 2020 erhålls ersättning för 
sjuklönekostnader.  

Nämnden lämnar per delår april en prognos i nivå 
med budget. Schablonersättningen är nedskriven och 
hänsyn är tagen till lägre personalkostnader. En 
medvetenhet finns om att nogsamt följa de övriga 

kostnaderna då budgeterade medel för de posterna är 
lägre än tidigare år.  

Det finns även fortsatt osäkerhetsfaktorer som en 
följd av pandemin. Olika satsningar görs från 
regeringen kopplat till både arbetsmarknad och 
utbildning. Ingen hänsyn är tagen till detta i 
prognosen per april.  

  

Resultaträkning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Budget 
2021 

Prognos 
2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkter

Avgifter mm 938 734 3 780 3 135 -645

Statsbidrag 5 034 4 942 29 325 28 525 -800

Övriga intäkter 2 987 927 4 561 4 526 -35

Interna intäkter 17 173 200 200 0

Summa intäkter 8 976 6 776 37 866 36 386 -1 480

Kostnader

Personalkostnader -25 686 -27 152 -84 546 -83 046 1 500

Verksamhetskostnader -3 264 -2 775 -7 556 -7 556 0

Kapitalkostnader -223 -174 -572 -572 0

Interna kostnader -2 595 -2 690 -7 880 -7 880 0

Summa kostnader -31 768 -32 791 -100 554 -99 054 1 500

Resultaträkning för nämnd -22 792 -26 015 -62 688 -62 668 20
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Resultat per verksamhetsområde 

 

UTBILDNING AV VUXNA 

Inom verksamheten utbildning av vuxna ingår 
allmänna ämnen på grundläggande och gymnasial 
nivå, särskild utbildning för vuxna, gymnasial 
yrkesutbildning, SFI, uppdragsutbildning samt 
yrkeshögskoleutbildning.  

Personalkostnaderna är lägre än budget utifrån 
sjukfrånvaro. Övriga kostnader är något högre än 
budget, men prognosen är ändå i nivå med budget.  

Statsbidragen kopplade till yrkesutbildning har ännu 
inte betalats ut. Medfinansieringen är till viss del 
förändrad och kommunerna har en något större del 
jämfört med tidigare år. I utfallet ligger en 
periodisering från 2020. Schablonersättningen är 
redan lägre än budget och betydligt lägre än 
föregående år och har skrivits ned i prognosen. 
Söktrycket är dock konstant och inget tyder på att 
det kommer att minska. 

De flesta verksamheter bedrivs även fortsatt via 
fjärr- och distansundervisning. Förvaltningen följer 
nogsamt de olika satsningar som görs av regeringen 
kopplat till utbildning för att på bäst sätt kunna ta del 
av dessa.  

ARBETSMARKNAD 

Inom AME har merparten av verksamheterna varit 
stängda utifrån rådande pandemi och har därför inte 
kunnat ta emot deltagare i samma utsträckning som 
vanligt.  

Verksamheten har lönebidragsanställningar där en 
ny bedömning sker per 31 maj, vilket kan komma att 
påverka intäktssidan. I prognosarbetet tas hänsyn till 
eventuell förändring per delår augusti. 

Personalkostnaderna är lägre än budget på grund av 
sjukfrånvaro, precis som tidigare år.  

Riktade satsningar från regeringen kopplat till 
arbetsmarknaden har kommit. Ingen hänsyn är tagen 
till detta i prognosen. Först till delår augusti kommer 
förvaltningen att veta mer om hur medlen är tänkta 
att användas.  

Ett intensivt arbete pågår för att hitta platser till 
kommunens sommarferiepraktik. Ett ökat söktryck 
till färre platser gör det svårt att prognosticera, vilket 
gör att prognos ligger i nivå med budget.  

Stöd- och försörjningsenheten är en del av AME 
från 1 maj. Den beslutade budgetväxlingen kommer 
att föras om under maj. Det kan redan nu konstateras 
att enheten prognosticeras med ett underskott om 12 
mkr per helår. KAN kommer få bära 8 mkr av dessa 
medan 4 mkr tillfaller socialnämnden.  

GEMENSAMT 

Inom de gemensamma verksamheterna återfinns 
förvaltningsövergripande funktioner som special-
pedagoger, SYV, bibliotek, kundservice samt café.  

Personalkostnaderna är något lägre än budget och 
det finns idag inget som tyder på något annat än en 
budget i balans. 

 

Verksamhetsredovisning ( tkr)  
Utfall 

2020-04 
Utfall 

2021-04 
Budget
 2021 

Prognos
2021-12 

Avvikelse 

Utbildning av vuxna -11 578 -15 027 -30 353 -31 125 -772

Arbetsmarknadsenheten -5 456 -5 280 -14 918 -14 298 620

Gemensamt -5 758 -5 708 -17 417 -17 245 172

Nämndens budgetram -22 792 -26 015 -62 688 -62 668 20
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Investeringsredovisning 

 

 

RE/LÖPANDE INVESTERING 

Under årets första fyra månader har inga 
investeringar gjorts. Förvaltningen har planerat 
inköp under året enligt budget. Datorer är beställda 
för att kunna byta ut personalens bärbara datorer 
enligt plan. Även datorer som används vid 
undervisning kommer att bytas ut enligt plan.   

 

 

 

 

  

Löpande investeringar ( tkr)  
Utfall

2021-04 
Budget
2021 

Avvikelse Prognos
2021-12 

Re-/ löpande investeringar 0 700 700 700

Möbler 0 150 150 150

Tekniks utrustning 0 400 400 400

Övriga inventarier 0 150 150 150

Summa nämnden 0 700 700 700
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd under år 2021  
 

KOMMUNSTYRELSEN, BARN- OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN, KOMPETENS- 
OCH ARBETSLIVSNÄMNDEN 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag 

att utreda hur en utökad samverkan kring 

utbildningar, personal och utbildningslokaler mellan 

barn- och utbildningsnämnden och kompetens- och 

arbetslivsnämnden, med syfte att nå högre 

effektivitet och minskade kostnader, kan genomföras. 

Uppdraget ska redovisas för de båda nämnderna 

samt kommunstyrelsen under år 2021. 

Under de första månaderna av 2021 har berörda 

rektorer tillsammans med skolchefer påbörjat en 

gemensam process för att ta sig an uppdraget. 

Tillsammans har man konkretiserat vad som kan 

göras i det korta perspektivet men även i det längre. 

Samverkan ska ha sin utgångspunkt i fullföljda 

studier och hur organisationen kan underlätta för 

kommunens medborgare att stärka sin position på 

arbetsmarknaden.  

Ett fokus kommer initialt att läggas på hållbarhet, 

resurser och kvalitet. I dessa delar innefattas lokaler, 

gemensam kompetensutveckling, måluppfyllelse, 

behörighet med mera. Under resterande delen av 

våren kommer rektorer att mötas i tvär-

konstellationer för att se på hur samverkan kan ske i 

praktiken. En plan gällande detta arbete ska tas fram 

innan sommaren för att aktiviteter ska kunna 

genomföras under hösten. 

I det längre perspektivet bör en dialog föras gällande 

mål, måluppfyllelse och hur VUX och 

Ållebergsgymnasiet på sikt kan koppla samman 

respektive styrdokument. 
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Nämndens verksamhetsuppföljning  
 

NÄMNDENS STYRKEDJA 

Kommunens flerårsplan beskriver de fyra över-

gripande målen och förvaltningens verksamhetsplan 

är bryggan mellan flerårsplan och de utvecklings-

planer som varje arbetslag skapar. Utvecklings-

planen syftar till att bryta ner nämndens uppdrag 

och intentioner till mål som ger riktning och 

värdeskapande arbete i respektive verksamhet. 

Framgångsfaktorer för ett lyckat systematiskt 

kvalitetsarbete är medarbetarnas kännedom om och 

delaktighet i målarbetet. Förvaltningen värnar om 

ett arbetssätt som får delarna att vävas samman till 

en helhet där varje medarbetare får förståelse för 

hur denne är med och bidrar till Falköpings 

kommuns utveckling. Kännedom om mål- och 

ekonomistyrning samt förstärkning av styrkedjan är 

ett ständigt pågående arbete på alla nivåer inom 

förvaltningen. Med en transparens i analys och 

rapportering ökar delaktigheten och stärker tilliten 

vilket ytterligare främjar det systematiska kvalitets-

arbetet och utvecklingen av förvaltningens utbud 

till Falköpings kommuns medborgare. 

ÅTERKOPPLING TILL 
NÄMND/KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Med processbaserade arbetssätt sker en ständig 

uppföljning och utveckling av uppföljningsstruktur 

med tillhörande dokumentation. Mål- och ekonomi-

styrningen har under de senaste åren utvecklats 

centralt i kommunen vilket påverkar förvaltningens 

utvecklingsarbete och återkoppling till nämnd. 

Underlag för analys och uppföljning samlas in från 

varje verksamhet för att sammanställas och 

ytterligare analyseras så att nämnden får väl 

grundade beslutsunderlag. Ju mer som kan tas med 

i uppföljningar desto trovärdigare bild kan växa 

fram och därmed skapas de bästa förutsättningarna 

för att optimalt fördela resurserna som nämnden 

beslutar över.  

Det sker tätare ekonomiska uppföljningar nu och 

framåt då kommunens årshjul har utökats. I en tid 

med mindre ekonomiska medel behöver avvikelser 

upptäckas på ett tidigt stadie vilket kan lyftas till 

nämnd med kort ställtid. Förvaltningen för en 

kontinuerlig dialog med nämnden kring omvärlds-

bevakning och ekonomi. Den politiska dialogen 

fortsätter att utvecklas vilket gör att styrkedjan 

mellan politik och tjänstemän stärks. 
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§ 93 Dnr 2020/00297  

Antagande av klimatstrategi för åren 2021–2030 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta klimatstrategi för 

åren 2021–2030, som ska gälla från och med den 15 juli 2021.  

Bakgrund 
Arbetet med att ta fram en klimatstrategi för Falköpings kommun för åren 
2021–2030 påbörjades med förarbete under hösten 2019. Uppdraget 
fastställdes i kommunens flerårsplan 2020–2022 med målsättningen att 
Falköpings kommun ska vara fossilfri år 2030. Den nu föreslagna klimat-
strategin för åren 2021–2030 ersätter energi- och klimatstrategin för åren 
2011–2020.  
Den nya klimatstrategin har förankrats under framtagandets gång genom olika 
politiska möten samt med tjänstepersoner inom alla förvaltningar. Intervjuer, 
presentationer och workshops har genomförts både enskilt, avdelningsvis och 
i tvärgrupper och intresset har varit stort. För att få genomslagskraft i 
praktiken behöver alla medarbetare involveras i klimatarbetet på olika sätt 
genom att koppla det till sina respektive roller och verksamheter. Processen 
visade att den nya klimatstrategin behöver kopplas tydligt till kommunens 
ordinarie styrkedja med budgetprocess och verksamhetsplanering.  
Ett förslag till klimatstrategi för åren 2021–2030 skickades på remiss till alla 
nämnder och kommunala bolag i mars 2021. Svar inkom från samtliga 
remissinstanser. Synpunkter från remissrundan arbetades in i ett slutgiltigt 
förslag som finjusterades i ett möte mellan gruppledarna för alla politiska 
partier i maj 2021.  

Förvaltningens bedömning 
Förslaget till klimatstrategi för åren 2021–2030 som nu läggs fram har brett 
politiskt stöd. Specifika åtgärder för att genomföra strategin behöver identi-
fieras och prioriteras i höstens verksamhetsplanering och budgetprocess, 
samt varje år framöver. 

Finansiering 
För att uppnå de målsättningar som ingår i klimatstrategin för åren  
2021–2030 kommer omfattande investeringar och ekonomiska satsningar att 
krävas årligen fram till år 2030. Konsekvenser i budgeten avgörs av vilka 
specifika åtgärder som identifieras och när de genomförs. Genomförandet av 
klimatstrategin för åren 2021–2030 ska utgöra del av ordinarie budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-17 
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 Kommunstyrelsen 

Antagande av klimatstrategi för åren 2021–2030 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta klimatstrategi för 

åren 2021–2030, som ska gälla från och med den 15 juli 2021. 

Bakgrund 
Arbetet med att ta fram en klimatstrategi för Falköpings kommun för åren 
2021–2030 påbörjades med förarbete under hösten 2019. Uppdraget 
fastställdes i kommunens flerårsplan 2020–2022 med målsättningen att 
Falköpings kommun ska vara fossilfri år 2030. Den nu föreslagna 
klimatstrategin för åren 2021–2030 ersätter energi- och klimatstrategin för 
åren 2011–2020.  
Den nya klimatstrategin har förankrats under framtagandets gång genom 
olika politiska möten samt med tjänstepersoner inom alla förvaltningar. 
Intervjuer, presentationer och workshops har genomförts både enskilt, 
avdelningsvis och i tvärgrupper och intresset har varit stort. För att få 
genomslagskraft i praktiken behöver alla medarbetare involveras i 
klimatarbetet på olika sätt genom att koppla det till sina respektive roller och 
verksamheter. Processen visade att den nya klimatstrategin behöver kopplas 
tydligt till kommunens ordinarie styrkedja med budgetprocess och 
verksamhetsplanering.  
Ett förslag till klimatstrategi för åren 2021–2030 skickades på remiss till alla 
nämnder och kommunala bolag i mars 2021. Svar inkom från samtliga 
remissinstanser. Synpunkter från remissrundan arbetades in i ett slutgiltigt 
förslag som finjusterades i ett möte mellan gruppledarna för alla politiska 
partier i maj 2021.  

Förvaltningens bedömning 
Förslaget till klimatstrategi för åren 2021–2030 som nu läggs fram har brett 
politiskt stöd. Specifika åtgärder för att genomföra strategin behöver 
identifieras och prioriteras i höstens verksamhetsplanering och 
budgetprocess, samt varje år framöver. 
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Finansiering 
För att uppnå de målsättningar som ingår i klimatstrategin för åren  
2021–2030 kommer omfattande investeringar och ekonomiska satsningar att 
krävas årligen fram till år 2030. Konsekvenser i budgeten avgörs av vilka 
specifika åtgärder som identifieras och när de genomförs. Genomförandet av 
klimatstrategin för åren 2021–2030ska utgöra del av ordinarie 
budgetprocess. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-17 
Remissvar från nämnderna 
Klimatstrategi för åren 2021–2030     

Beslutet ska skickas till 
Alla nämnder 
Miljöstrateg 
Anna-Karin Linder, administratör 
 
 
 
Sara Lehman Svensson 
Miljöstrateg hållbar utveckling 
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Bakgrund 
 

Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av 
klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp 
av växthusgaser måste upphöra helt.  

Falköpings kommun tar sitt ansvar för att nå de globala målen i Agenda 
2030 och Parisavtalet för klimatet. Kommunen gör den egna organisationen 
klimatsmart och underlättar för invånarna att ställa om. Falköping bidrar till 
att Sverige och Västra Götaland ligger i framkant och når sina ambitiösa 
klimatmål.  

Falköpings kommun strävar efter en klimatomställning som skapar 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling i samklang med de 
globala hållbarhetsmålen och kommunens vision om ”det goda livet”.  
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Målsättning 
 

Det övergripande målet för kommunens1 klimatstrategi 2021-2030 är 
”Fossilfritt Falköping 2030”. 

Fossilfri i det här fallet likställs med att kommunens organisation ska vara 
fossilbränslefri, alltså den direkta användningen av olja, kol och fossil gas 
ska ha upphört. Kommunen ska också minska användningen av 
fossilbaserade produkter och material samt energianvändningen i sina 
verksamheter. 

Falköpings klimatstrategi utgår från den regionala kraftsamlingen ”Klimat 
2030 – Västra Götaland ställer om”. Målsättningen är att klimatstrategin ska 
resultera i årlig utsläppsminskning i hela det geografiska området i linje med 
Falköpings koldioxidbudget. 

Falköping vill minska utsläppen även av andra växthusgaser än koldioxid 
med målet att bli en klimatneutral kommun år 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

1 När Falköpings kommun eller Falköping skrivs i dokumentet menas den geografiska ytan med 
befolkning. När kommunen eller kommunens verksamheter skrivs menas Falköpings kommun som 
organisation. 



 

 5 

Kommunens möjlighet att påverka 
 

Klimatutmaningen är komplex och ingen kan lösa alla problem på egen 
hand. Falköpings kommun ska ta aktivt ansvar tillsammans med andra och 
påverka utvecklingen i positiv riktning. 

Kommunen ska fokusera på att nå klimatmålen inom den egna 
organisationens alla verksamheter, för att visa att förändring är möjlig och 
fungera som förebild. 

Kommunen ska också underlätta klimatomställningen för alla invånare och 
besökare i Falköpings kommun som geografiskt område. Det ska göras 
genom klimatåtgärder inom ramen för kommunens rådighet samt genom 
samverkan med ett brett spektrum av aktörer. 
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Fokusområden 
 

Falköpings klimatstrategi innehåller samma fyra fokusområden som 
”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Satsningarnas innebörd 
anpassas till Falköpings lokala kontext.  

 

 

 

 

Fokusområde 1: Hållbara transporter 

 

Klimatsmart vardagsresande där fler väljer gång, cykling och kollektivt 

resande  

Kommunens anställda ska i så stor utsträckning som möjligt använda 
hållbara transportmedel i tjänsten, i linje med en klimatstyrande mötes- och 
resepolicy som även uppmuntrar klimatsmarta pendlingsresor till och från 
arbetet.  

Fysisk planering ska gynna gång, cykling och kollektivt resande inom och 
mellan Falköpings kommuns orter. Kommunens insatser för cykling ska 
mätas och följas upp för ständig förbättring. Kollektiva trafiklösningar ska 
göras så tillgängliga som möjligt både inne i staden och på landsbygden. 
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Accelererad omställning till fossilfria fordon 

Den kommunala fordonsflottan ska bli helt fossilbränslefri. Målet gäller 
både personbilar, arbetsmaskiner och andra fordon som ägs eller leasas av 
kommunen där så är tekniskt möjligt.  

I upphandlingar av varor och tjänster som kräver omfattande transportarbete 
ska successivt strängare klimatkrav ställas på transporterna, med målet att 
alla samhällsbetalda transporter ska vara fossilfria 2030.  

Kommunen ska samverka med näringsliv och andra aktörer för att skapa 
förutsättningar för omställning till fossilfria fordon i samhället i stort. 

 

Effektiva godstransporter  

Genom fortsatta satsningar på logistikområdet ska Falköpings kommun 
agera föregångare i klimatomställningen för effektivare godstransporter och 
ett nytänkande transportsystem. 

Samordnad varudistribution ska minska behovet av godstransporter för 
kommunens verksamheters räkning. 

 

Klimatsmarta möten och hållbar besöksnäring  

Kommunen ska möjliggöra distansarbete och resfria möten med hjälp av 
digitala verktyg. Tjänsteresor som ändå görs ska ske med det mest 
klimatsmarta tillgängliga transportmedlet.  

Falköpings kommun ska utveckla och marknadsföra hållbar turism och en 
besöksnäring som tar god ekologisk hänsyn genom hela upplevelsen. 

 

 

Fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat 

 

Minskat matsvinn 

Kommunen ska arbeta dagligen och strukturellt för att minimera matsvinnet 
i alla offentliga måltider, inklusive kökssvinn, serveringssvinn och 
tallrikssvinn. 

Kommunen ska sprida kunskap om metoder för att minska matsvinn till det 
lokala näringslivets restauranger, livsmedelsbutiker och kommuninvånare. 
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Främja hållbart lantbruk 

Falköpings kommun ska fortsätta att utvecklas som en levande 
lantbrukskommun där hållbar matproduktion främjas av kommunen.  

När jordbruksmark arrenderas ut ska kommunen främja klimatsmart 
markanvändning, livsmedelsproduktion och ökad kolinlagring i marken.  

För att säkra framtida hållbar livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster 
ska brukningsvärd jordbruksmark bevaras i linje med kommunens 
översiktsplan.  

 

Minskad miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel 

Kommunen ska beräkna de offentliga måltidernas klimatpåverkan och 
planera menyer för minskade växthusgasutsläpp.   

Maten som serveras ska vara hälsosam, näringsrik, säsongsbaserad och 
klimatsmart samt gynna biologisk mångfald.  

Närproducerade och ekologiska råvaror av hög kvalitet ska prioriteras. 
Svenska råvaror ska användas i möjligaste mån, med fokus på inköp från 
lokala livsmedelsproducenter. 

Konsumtion och produktion av miljö- och klimatvänliga råvaror och rätter 
ska främjas lokalt, baserade på relationer från jord till bord. 

 

 

Fokusområde 3: Förnybara och resurseffektiva 
produkter och tjänster 

 

Större marknad för biobaserade material och drivmedel 

Kommunens verksamheter ska minska inköpen av fossilbaserade 
engångsprodukter, till förmån för flergångsartiklar och produkter av hållbara 
biobaserade, förnybara eller återvunna material.  

Genom ökad efterfrågan på bioplaster, förnybara textilfiber och andra 
hållbara naturbaserade produkter kan marknaden växa för klimatsmarta 
material.  

Falköpings kommun ska främja lokal produktion av biogas som ett hållbart 
drivmedel. 
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Tjänster och cirkulära varor 

Kommunen ska arbeta systematiskt med att möbler, kläder, datorer, mobiler 
och andra produkter som används i kommunala verksamheter ska få en lång 
livslängd. Konsumtionen av nya varor ska minska. Produkter som köps in 
ska vara lätta att återanvända, materialåtervinna eller energiutvinna.  

Kommunen ska i samverkan med andra aktörer underlätta utvecklingen av 
delningsekonomi. Hållbara tjänster ska ge invånarna möjlighet att låna eller 
hyra produkter istället för att köpa. 

Kommunen ska bidra till att förstärka en cirkulär ekonomi. Det lokala 
näringslivet ska stöttas i att utveckla industriell symbios, så att avfall inte 
existerar utan ses som råvara för någon annan. Mängden osorterade sopor 
ska minska.  

 

Design för en hållbar livsstil 

Utifrån ett invånarperspektiv ska kommunen främja design för hållbara 
livsstilar. Det klimatsmarta och goda livet ska vara tillgängligt för alla, 
oavsett vem man är och vilka resurser man har. 

Falköpings kommun ska underlätta tillgången till klimatsmarta lösningar 
som blir det mest attraktiva valet i vardagen. 

Beteendeförändringar ska uppmuntras med hjälp av designmetodik. Fysisk 
planering ska göra det möjligt att leva ett gott och hållbart liv i ett fossilfritt 
samhälle. 

 

 

Fokusområde 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och 
lokaler 

 

Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 

Kommunen ska minska klimatbelastningen över livscykeln vid byggnation. 
Beständiga naturmaterial är att föredra framför fossilbaserade material.  

Nybyggnation ska vara anpassningsbar för att möta klimatförändringar och 
människors ändrade behov. Material ska återvinnas eller återbrukas där så är 
möjligt vid ombyggnader och renoveringar av kommunägda lokaler och 
bostäder.  
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Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i 
kommunala verksamheter såväl vid nybyggnation som i befintliga 
byggnader. 

Vid markanvisning ska miljömässigt hållbart byggande vara ett av 
bedömningskriterierna. Kommunen ska samarbeta med näringslivet för att 
skapa förutsättningar för nya byggmaterial och metoder.  

Kommunala lokaler ska användas effektivt och samnyttjas mellan olika 
verksamheter.  

 

Effektiv och klimatsmart renovering 

Kommunen ska kartlägga nytta och kostnad för renoveringsåtgärder och 
investera i energieffektivisering.  

Information om effektiv och klimatsmart renovering ska vara tillgänglig på 
kommunens hemsida. Informationen ska spridas aktivt i samband med att 
bygglov beviljas för ombyggnad eller tillbyggnad. 

Kommunens invånare ska erbjudas kostnadsfri energi- och klimatrådgivning 
och stöd för klimatsmart renovering. 

 

 

Övriga prioriteringar i klimatarbetet 
 

Utöver de fokusområden som finns med i ”Klimat 2030 – Västra Götaland 
ställer om” prioriterar Falköpings kommun följande i sitt klimatarbete: 
 

 Lokal framställning av förnybar energi 
 Förstärkning av kolsänkor 
 Hållbara finanser 
 Utbildning och medskapande i klimatomställningen 
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Lokal framställning av förnybar energi 

 

Falköpings kommun ska bidra till Sveriges mål om 100 procent förnybar 
energiproduktion. Kommunen ska främja produktion av vindkraft, 
solenergi, biogas och andra förnybara energiformer inom det geografiska 
området. 
 
Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av förnybar el 
genom att solceller installeras på taken till kommunala fastigheter när så är 
lämpligt.  
 
Energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme, bränsle och 
kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar. En så stor andel som 
möjligt av energiproduktionen ska ske lokalt. 
 
 
 
 
Förstärkning av kolsänkor 

 

Falköpings kommun ska främja naturvårdsinsatser som skapar biologiska 
kolsänkor, genom att öka inlagringen av kol i mark, skog, växter och 
våtmarker och därmed minska mängden koldioxid i atmosfären. 

Kommunen ska sträva efter att maximera kolinlagringen i kommunägda 
marker med hjälp av metoder som också gynnar biologisk mångfald. Skog 
och jordbruksmark ska nyttjas som kolsänkor när det är lämpligt i linje med 
översiktsplanen. 

Kommunen ska öka kunskapen om biologiska kolsänkor både inom 
organisationen och bland invånarna. Kommunen ska sprida information till 
privata markägare om hur de kan motverka klimatförändringar genom ökad 
kolinlagring.  
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Hållbara finanser 

 

Ekonomistyrning och hållbara finanser är viktiga verktyg i 
klimatomställningen. Hållbarhetsfrågor och grön finansiering är centrala 
delar i kommunens policy för finansverksamhet. 

Kommunens ekonomiavdelning ska ha hög kompetens på klimatområdet 
och systematiskt ställa hållbarhetskrav i upphandlingar, lån, placeringar och 
förvaltning av kommunala medel. 

Kommunen ska inte ha några kapitalplaceringar i fonder eller bolag med 
anknytning till fossilindustrin. Istället ska kapitalet placeras så att 
utvecklingen av klimatsmarta samhällslösningar premieras.  

Investeringar som inte täcks av skatteintäkter ska finansieras med hjälp av 
gröna lån som minskar kommunens fossila avtryck.  

 

 
Utbildning och medskapande i klimatomställningen 

 

I komplexa framtidsfrågor är det viktigt att arbeta medskapande för att öka 
delaktigheten och hitta lösningar som fungerar ur många olika perspektiv. 
Kommunen ska använda medskapande metoder för att engagera invånarna i 
att göra verklighet av klimatomställningen.  

Barn och unga i Falköpings kommun ska inspireras och engageras till att 
skapa den framtid de vill ha. Kommunen har ett ansvar att fånga upp och 
kanalisera den unga generationens kreativitet, nyfikenhet och handlingskraft 
för positiv förändring.  
 
Alla barn och ungdomar som växer upp i Falköpings kommun ska få goda 
kunskaper om klimatutmaningen. De ska ges möjlighet att bidra aktivt till 
omställningen för en hållbar framtid både genom skolan och på fritiden. 
Deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare. 
 
Kommunen ska flera gånger om året arrangera event och aktiviteter om 
klimat riktade till allmänheten. Kommunen ska samarbeta både internt över 
förvaltningsgränserna och utåt med företag, organisationer, civilsamhälle 
och invånare för att tillsammans åstadkomma den omfattande förändring 
som är nödvändig ur ett helhetsperspektiv. 
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Arbetssätt  
 

Fyra arbetssätt kombineras för att skapa den breda omställning av samhället 
som är nödvändig för att nå klimatmålen. Dessa arbetssätt ska genomsyra 
alla fokusområden i klimatstrategin. 

 

Kommunen som föregångare  

Kommunen ska ta ansvar och inspirera andra genom 
att minska klimatpåverkan av den egna verksamheten. 
Modiga beslut ska fattas för att ligga i framkant i 
klimatomställningen. 

Klimatplanering och klimatanpassning 

Nytänkande fysisk planering ska skapa förutsättningar 
för klimatsmarta miljöer och flöden. Kommunen ska 
arbeta förebyggande med att anpassa samhället till 
oundvikliga effekter av klimatförändringar. 

Satsa på innovationer 

Nya angreppssätt ska göra Falköpings kommun och 
regionen till en växtplats för framtidens klimatsmarta 
produkter och samhällslösningar. Kommunen ska 
samarbeta med forskare, testa ny teknik och främja 
industriell symbios. 

Attraktiva lokalsamhällen 

Kommunen ska främja en levande stad, landsbygd och 
lokalsamhällen där det är lätt att göra rätt. Samarbete 
för att underlätta klimatsmarta livsstilar är i fokus. 
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Genomförande   
 

Klimatstrategins genomförande säkras och integreras i kommunens 
styrsystem genom att kopplas tydligt till den ordinarie budgetprocessen.  

Genom att fastställa åtgärder i kommunens flerårsplan och avsätta medel i 
den ekonomiska budgeten frigörs resurser för styrning och samordning av 
den övergripande processen, samt för åtgärder i årliga verksamhetsplaner 
för varje nämnd och förvaltning.  

Miljöstrategen och kommunledningsförvaltningen har en ledande och 
stödjande roll i arbetet med att identifiera lämpliga klimatåtgärder i linje 
med klimatstrategin. 

Utbildning, folkbildning, medborgardialog och informationsinsatser för alla 
åldrar och målgrupper är viktiga verktyg i klimatarbetet. Samverkan både 
internt inom kommunen och med externa aktörer är nyckeln till framgång.  

 

 

Uppföljning   
 

Genomförandet av klimatstrategin ska följas och styras ur ett helhets- och 
framtidsperspektiv.  

Samtliga nämnder i kommunen ska årligen i verksamhetsplan beskriva hur 
nämnden kommande år ska arbeta med klimat utifrån beskrivna områden 
och målsättningar i denna klimatstrategi. Nämndernas planerade 
klimatarbete redovisas till och följs upp i ordinarie verksamhetsuppföljning, 
där det framgår vilket arbete som har gjorts samt hur det har bidragit till 
målsättningarna i strategin. 

Utsläppen av växthusgaser ska beräknas årligen av 
kommunledningsförvaltningen och jämföras med Falköpings 
koldioxidbudget, så att åtgärderna kan justeras vid behov för att nå målen. 
Resultatet av uppföljningen presenteras årligen på den första 
planeringsdagen inför nästa års budget. 

Kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet ska följa arbetet ur ett 
socialt perspektiv för att säkerställa att klimatomställningen på lång sikt 
gynnar alla invånares välmående.  

Kommunen ska samarbeta med näringsliv, akademi och civilsamhälle för att 
utvärdera och utveckla kommunens klimatarbete. 
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§ 19 Dnr 2021/00025  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
Klimatstrategi 2021-2030 
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom Klimatstrategi 
 2021-2030.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har enligt delegationsbeslut 9 mars remitterat förslag på 
Klimatstrategi 2021-2030 till samtliga nämnder samt Hyresbostäder AB.  
Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 
2011-2020. Dokumentet utgår från målet om att bli en fossilbränslefri 
kommun senast 2030 och har tagits fram i linje med Västra Götalands 
kraftsamling ’Klimat 2030’ med samma fokusområden och arbetssätt.  
Klimatstrategin blir ett styrdokument som ska tas upp i respektive nämnds 
verksamhetsplan. I planen ska nämndens arbete med klimat utifrån mål-
sättningarna i strategin under det kommande året beskrivas för att kunna 
följas upp i verksamhetsredovisningen.  

Förvaltningens bedömning 
Beslutet att arbetet med Klimatstrategi 2021-2030 ska vara en del av 
verksamhetsplan kommer troligen att leda till ett bättre genomslag i alla 
verksamheter än tidigare.  

Beslutsunderlag 
 Klimatstrategi 2021-2030 – Delegationsbeslut kommunstyrelsen 
 Klimatstrategi 2021-2030 – Remissversion 

  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Kanal:  Remissvar 
Från:  KAN 
Skickat:  2021-05-04 20:51:56 
Till:  KS gällande ärende:  
Ämne:  2021/00025 Protokollsutdrag 2021-04-21  § 19 Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
Klimatstrategi 2021-2030 
Bifogade filer: Beslut-202100025-KAN-§ 19.docx 
 
 
 
Hej! 
Här kommer svaret på remissen om klimatstrategin.  
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§ 28 Dnr 2021/00075  

Besvarande av remiss från 
kommunledningsförvaltningen Klimatstrategi 2021-
2030 
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
Tekniska nämnden överlämnar bifogade remissvar över Klimatstrategi 2021-
2030 till kommunstyrelsen.  

Deltar ej i beslutet 
Christopher Münch (SD) deltar ej i beslutet 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har på remiss till tekniska nämnden översänt ett 
framarbetat förslag till kommunens klimatstrategi för åren 2021-2030. 
Förslaget är framtaget utifrån de globala målen i Agenda 2030 och 
Parisavtalet för klimatet.  
Förvaltningen har granskat dokumentet och har sammanfattat ett förslag till 
remissvar under tre rubriker, Allmän kommentar om dokumentet, 
Kommentarer på texten samt Konsekvenser av texten.  
Den viktigaste synpunkten som framkommit är att det är oerhört viktigt att 
hela kommunen som organisation, det vill säga varje medarbetare, blir 
delaktiga i arbetet för att den ska kunna få önskad effekt. Det är även mycket 
viktigt att föreslagna åtgärder prioriteras i budgetprocessen och att medel 
anslås till dessa åtgärder. 
Vissa synpunkter finns på själva textens formuleringar samt några fråge-
ställningar om vad som menas med vissa ord och formuleringar. Förtydlig-
anden i dessa fall behövs för att strategin ska bli användbar 

Förvaltningens bedömning 
Allmän kommentar om dokumentet 
Det är av stor vikt att innehållet i dokumentet kommuniceras ut ordentlig i 
alla förvaltningar när det väl är taget. Flera av våra medarbetare får många 
frågor om varför vi gör som vi gör, när vi följer beslutade strategier och 
riktlinjer. För att strategin ska nå framgång är det dessutom en förutsättning. 
Innehållet i strategin berör alla förvaltningar och alla medarbetare. 
Det är även av stor vikt att dessa frågor även får genomslag i budget-
processer och att medel tilldelas olika åtgärder. För VA-avdelningen innebär 
investeringar som genererar ökade kostnader att de måste täckas med höjda 
taxor. 
Kommentarer på texten 
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Sid 7 Minskad miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel 
Det står att närproducerade och ekologiska råvaror av hög kvalitet ska 
prioriteras. Det står även att Svenska råvaror ska användas i möjligaste 
mån…”. Hur ska köken prioritera mellan till exempel inköp av ekologisk 
vitkål från Tyskland och konventionell vitkål från Sverige? 
Svenska livsmedel, ekologiska livsmedel och närproducerade livsmedel är 
tre olika begrepp som inte nödvändigtvis ”drar åt samma håll”. Dessutom 
skapar Lagen om offentlig upphandling vissa begränsningar i det befintliga 
handlingsutrymmet. Denna text innebär därför en relativt stor otydlighet och 
prioriteringsproblem. Förtydliganden behövs för att strategin ska bli 
användbar och en tillhörande riktlinje bör arbetas fram som köken kan 
förhålla sig till i sitt dagliga arbete. 
Sid 8 Tjänster och cirkulära varor 
Saknar skrivning om hur sopor ska hanteras. En förutsättning för cirkulär 
ekonomi är att det krävs ett ändrat beteende när varor tjänat ut så att de 
sorteras och inte hamnar bland de osorterade soporna. Det är de som använt 
varorna som måste ta detta ansvar att sortera sitt avfall på ett korrekt sätt. Ett 
sätt att tydliggöra detta skulle kunna vara en skrivning om att minska 
mängden osorterade sopor. 
Sid 8 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 
”Krav på demonterbarhet ska ställas vid nybyggnad, större ombyggnader och 
renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.” 
Vad menas med ”demonterbarhet”? Vilken grad av demonterbarhet 
eftersöks? Hur ska det genomföras vid ombyggnation och renoveringar? 
Sid 9 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 
”Kommunala lokaler ska användas effektivt och samnyttjas mellan olika 
verksamheter.” Detta är en fråga som bör tas med vid utformningen av 
detaljplaner. Om detaljplanen säger att fastigheten ska inrymma 
skolverksamhet, krävs en detaljplaneförändring för att en annan verksamhet 
ska kunna inrymmas i den del av lokalen som skolan inte har behov av. 
Sid 9 Lokal framställning av förnybar energi 
”Kommunen som organisation ska vara en mikroproducent av förnybar el 
genom att solceller installeras på taken till kommunala fastigheter.”  
Texten borde kompletteras med texten ”om så är möjligt” eftersom vissa tak 
inte är lämpade för solceller dels på grund av takets läge, utformning, väder-
streck och bärande konstruktion. 
Konsekvenser av texten 
Sid 5 Fokusområde 1: Hållbara transporter 
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Målet innebär att fordon, arbetsmaskiner mm som idag drivs med fossila 
bränslen måste bytas ut eller köras med alternativt bränsle (om så är möjligt).  
Detta mål är därför starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det står att 
tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel måste 
avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder. 
Sid 8 Fokusområde 4: Sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler 
Det står att ”Beständiga naturmaterial är att föredra framför fossilbaserade 
material”. Skrivningen innebär en ökad kostnad (exakt hur mycket är oklart 
och måste bedömas från fall till fall) vilket kommer att innebära dyrare 
projektkostnader vid om-, till- och nybyggnation av lokaler. 
Detta mål är därför även det starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det 
står att tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel 
måste avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder. 
Sid 8 Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler 
”Kommunen ska arbeta systematiskt för att minska energianvändningen i 
kommunala verksamheter såväl vid nybyggnation som i befintliga 
byggnader.” 
Vid renoveringar krävs en kartläggning av möjliga renoveringsåtgärder och 
deras relevans utifrån nytta och kostnad. Det är därför viktigt att det finns 
tillräckliga medel anslagna för att möjligheten att åstadkomma den mest 
optimala energieffektiva lösningen. 
För att få en så låg energiförbrukning som möjligt i våra fastigheter krävs 
dessutom att verksamheterna som nyttjar fastigheten är delaktiga i arbetet. 
Hur de använder fastigheten och sina arbetsredskap/maskiner/teknik har stor 
betydelse för fastighetens totala energiförbrukning. Fastighetsavdelningen 
kan påverka själva fastighetens energiförbrukning men inte användningen av 
den. Samarbete mellan verksamhet och fastighetsavdelning i dessa frågor är 
därför viktigt. 
Sid 9 Lokal framställning av förnybar energi 
Målet är att energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme, 
bränsle och kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar. Detta inne-
bär att våra värmeanläggningar, där vi har olja vid toppbelastning, måste 
byggas om. Det innebär också att våra reservkraftverk, mobila och fasta, som 
idag drivs idag med diesel, kräver nya lösningar.  
Detta mål är därför starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det står att 
tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel måste 
avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder. 
Sid 9 Lokal framställning av förnybar energi 
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Skrivningen ”Energi som köps in av kommunens verksamheter (el, värme, 
bränsle och kyla) ska vara miljömärkt och 100 procent förnybar.” innebär en 
dyrare el än den vi idag har avtal om (delvis miljömärkt). 
Denna skrivning är därför starkt kopplat till sid 12 Genomförande, där det 
står att tydlig koppling till ordinarie budgetprocess ska finnas och att medel 
måste avsättas i den ekonomiska budgeten för dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag 
Klimatstrategi för åren 2021-2030 
Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin 
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här kommer vårt remissvar 
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Mvh Carina 
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§ 63 Dnr 2021/00050  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
klimatstrategi 2021-2030 
Byggnadsnämndens beslut 
1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen klimatstrategi med 

förslag på ändringar enligt nedan.  

Sammanfattning 
Milada Wurm (SD) och Anette Larsson (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Sammanfattning 
Byggnadsnämnden är positiv till upprättandet av en klimatstrategi men vissa 
delar bedöms behöva ändras och förtydligas innan antagande, för att 
strategin och dess implementering ska bli tydlig och genomförbar för 
byggnadsnämndens verksamheter.  

Bakgrund 
Klimatstrategin syftar till att säkerställa att Falköping blir fossilfritt år 2030 
genom årlig utsläppsminskning inom Falköpings geografiska område. 
Strategin berör byggnadsnämnden och dess verksamheter eftersom syftet och 
målsättningen ska uppnås genom att åtgärder fastställs i kommunens 
flerårsplan och avsätta medel i den ekonomiska budgeten men även åtgärder 
i årliga verksamhetsplaner för varje nämnd och förvaltning. Genomförandet 
ska följas upp genom att samtliga nämnder årligen ska beskriva kommande 
års arbete med klimat utifrån de områden och målsättningar som beskrivs i 
strategin. 

Förslag till ändringar 
 Byggnadsnämnden vill inleda med att påtala att plan- och bygglagen 

kräver att avvägningar görs mellan olika intressen oavsett vad denna 
strategi föreslår. På grund av detta riskerar vissa av de förslag till 
åtgärder som dokumentet innehåller att medföra en otydlighet för 
bland annat allmänheten angående hur kommunen kommer agera i 
vissa frågor. 

 Under rubriken ”Målsättning” på sidan 3 definieras när kommunens 
organisation kontra geografiska yta åsyftas. Byggnadsnämnden anser 
att definitionerna i fotnoten inte efterlevs i strategin. Det måste vara 
tydligt ifall det är organisationen som åsyftas eller den geografiska 
ytan. Det bör också förtydligas ifall befolkning även omfattas i den 
geografiska ytan. Det saknas dessutom en definition av begreppet 
samhället som används på sidan 8. 

 Under rubriken ”Fokusområde 1: Hållbara transporter” på sidan 5 
beskrivs att fysisk planering ska gynna gång, cykling och kollektivt 
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resande inom och mellan kommunens orter. Byggnadsnämnden 
framför att det är otydligt ifall detta innebär att gående, cyklister och 
kollektivtrafik ska premieras före biltrafik eller om något annat avses. 
Nämnden finner det också oklart i vilken utsträckning färdmedlen 
ska gynnas. 

 Under rubriken ”Fokusområde 1: Hållbara transporter” på sidan 5 
beskrivs att kollektiva trafiklösningar ska göras så tillgängliga som 
möjligt. Byggnadsnämnden anser att det är oklart ifall detta innebär 
att kollektivtrafik ska prioriteras framför andra trafikslag. Nämnden 
anser även att ”så långt som möjligt” är svårt att definiera och svårt 
eller omöjligt att uppnå tillika följa upp. Byggnadsnämnden vill 
också påtala att planering för kollektivtrafik, precis som allt annat, 
måste vägas mot andra intressen för att skapa en god helhet. Slutligen 
framför nämnden att denna formulering också kan tolkas som 
motstående till tidigare formulering angående gång och cykling. 

 Under rubriken ”Effektiva godstransporter” på sidan 6 beskrivs att 
genom fortsatta satsningar på logistikområdet ska Falköpings 
kommun agera föregångare. Byggnadsnämnden anser att ordet 
satsningar är svårdefinierat med olika innebörd beroende på läsare. 
Byggnadsnämnden bedömer därför att det är svårt eller omöjligt att 
uppnå eller följa upp. Från Byggnadsnämndens perspektiv föreslås 
att det tydligare beskrivs ifall planläggning av mark innefattas i 
begreppet satsningar. 

 Under rubriken ”Klimatsmarta möten och semestrar” på sidan 6 
beskrivs att tjänsteresor ska genomföras med det mest klimatsmarta 
transportmedlet. Byggnadsnämnden ifrågasätter formuleringen "det 
mest klimatsmarta transportmedlet". Denna formulering beaktar inte 
tjänsteresans längd eller destination. Många resor som görs inom 
nämndens verksamhet, exempelvis bygglov och tillsyn, sker på 
landsbygden. Byggnadsnämnden bedömer därför att en 
rimlighetsaspekt vad gäller avstånd och destination bör tilläggas 
denna del av strategin. 

 Under rubriken ”Främja hållbart jordbruk” på sidan 7 beskrivs att 
krav ska ställas som främjar klimatsmart markanvändning etc. när 
jordbruksmark arrenderas ut. Byggnadsnämnden vill påtala att det 
inte alltid går att ställa dessa krav, speciellt när det endast finns en 
arrendator att välja på. Därför föreslår byggnadsnämnden att texten 
ändras till "När jordbruksmark arrenderas ut ska kommunen främja 
klimatsmart markanvändning, livsmedelsproduktion och ökad 
kolinlagring i marken." 

 Under rubriken ”Främja hållbart jordbruk” på sidan 7 beskrivs att 
brukningsvärd jordbruksmark ska bevaras i linje med kommunens 
översiktsplan. Byggnadsnämnden påpekar att brukningsvärd 
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jordbruksmark skyddas från exploatering enligt 3 kap. 4 § 
miljöbalken. Därutöver är ianspråktagande av brukningsvärd 
jordbruksmark en avvägning mellan allmänna intressen. Exempelvis 
om marken tas i anspråk för att tillskapa bostadsområden när det 
råder bostadsbrist eller möjlighet för klimatsmarta transporter. 
Byggnadsnämnden föreslår att texten ändras till: "För att säkra 
framtida hållbar livsmedelsförsörjning och ekosystemtjänster bör 
brukningsvärd jordbruksmark bevaras i linje med kommunens 
översiktsplan."  

 Under rubriken ”Design för en hållbar livsstil” på sidan 8 beskrivs att 
kommunen ska främja design för hållbara livsstilar. 
Byggnadsnämnden finner att meningen är otydlig och kan inte 
avgöra ifall det kommer involvera nämndens ansvarsområde eller ej. 
Byggnadsnämnden föreslår att meningen förtydligas så att 
innebörden kan tydas.  

 Under rubriken ”Design för hållbar livsstil” på sidan 8 beskrivs att 
fysisk planering ska göra det möjligt att leva ett gott och hållbart liv i 
ett fossilfritt samhälle. Byggnadsnämnden anser att meningen är för 
generell och därför går det inte att bedöma vad det innebär för 
nämndens ansvarsområde. 

 Under rubriken ”Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler” på 
sidan 9 beskrivs att krav på hållbart byggande ska inkluderas vid 
markanvisning. Byggnadsnämnden anser att begreppet hållbart 
behöver förtydligas till miljömässigt hållbart eftersom det även finns 
många andra hållbarhetsaspekter som skulle kunna appliceras. 
Därutöver anser nämnden att krav är ett starkt ord i dessa 
sammanhang. Normalt sett är det en av cirka 10 bedömningspunkter 
men det är alltid det sammanvägt bästa resultatet som vinner. Andra 
delar är utformning, ekonomisk genomförbarhet av projektet med 
mera. Byggnadsnämnden föreslår istället en ändrad formulering som 
följer: "Vid markanvisning bör miljömässigt hållbart byggande vara 
ett av bedömningskriterierna." 

 Under rubriken ”Flexibla och klimatsmarta bostäder och lokaler” på 
sidan 9 beskrivs att kommunen ska samarbeta med bostadsbolag och 
näringsliv för att skapa förutsättningar för nya byggmaterial och 
metoder. Byggnadsnämnden anser att detta påverkar nämndens 
ansvarsområde vad gäller tekniskt samråd, start- och slutbesked då 
bland annat byggnadsteknik, material och dess egenskaper behöver 
framgå och följa Boverkets byggregler. 

 Under rubriken ”Lokal framställning av förnybar energi” på sidan 9 
beskrivs att kommunen ska främja produktion av bland annat 
vindkraft. Byggnadsnämnden ställer sig frågande till vad som syftas 
med meningen. Hur ska dessa energikällor främjas? Ska det ske på 
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bekostnad av annat? Ska exempelvis möjlighet att uppföra solceller 
på tak prioriteras framför anpassning till kulturmiljön. Det framgår 
inte heller att det finns kommunalt veto gällande vindkraft om det 
hamnar i konflikt med annan markanvändning och även den 
avvägningen behöver vara balanserad framöver. Byggnadsnämnden 
hänvisar till den första kommentaren angående avvägningar mellan 
olika intressen enligt plan- och bygglagen. 

 Under rubriken ”Förstärkning av kolsänkor” på sidan 10 beskrivs att 
skog och jordbruksmark ska nyttjas som kolsänkor när det är möjligt 
enligt översiktsplanen. Byggnadsnämnden anser att användningen av 
begreppet; "när det är möjligt" är svårdefinierat och ställer sig 
frågande till vad det får för innebörd och konsekvenser för nämndens 
ansvarsområden. 

 Under rubriken ”Genomförande” på sidan 12 beskrivs att åtgärder 
ska fastställas i kommunens flerårsplan. Byggnadsnämnden vill 
påpeka att det inte framgår i strategin vilka åtgärder som åsyftas. 
Eftersom genomförandet är generellt skrivet är det svårt att avgöra 
vad uppföljningen kommer innebära för byggnadsnämndens 
ansvarsområden. Byggnadsnämnden bedömer att stöd eller 
vägledning från andra kompetenser inom kommunen kommer 
behövas för att göra denna beskrivning i verksamhetsplan och 
verksamhetsuppföljningen. Det framgår inte heller vilka medel som 
kommer avsättas för detta arbete. 

 Under rubriken ”Uppföljning” på sidan 12 beskrivs att utsläpp av 
växthusgaser ska beräknas årligen. Byggnadsnämnden anser att det 
inte framgår vilken nämnd/förvaltning som årligen ska genomföra 
denna beräkning. Byggnadsnämnden anser att det inte är rimligt att 
sådan uppföljning läggs på enskilda nämnder, utan behöver 
genomföras centralt.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 62/2021 
Planarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-03-29 
Klimatstrategi 2021-2030 Remissversion 
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§ 59 Dnr 2021/00053  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
Klimatstrategi 2021-2030 
Socialnämndens beslut 
1 Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och skickar 

yttrandet till kommunstyrelsen.  

Deltar ej i beslut 
Marita Ljus (SD) och Albin Gilbertsson (SD) deltar ej i beslut.       

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har remitterat förslag på Klimatstrategi till samtliga 
nämnder för yttrande. 
Falköpings klimatstrategi utgår från den regionala kraftsamlingen ”Klimat 
2030 – Västra Götaland ställer om”. Målsättningen är att klimatstrategin ska 
resultera i årlig utsläppsminskning i hela det geografiska området i linje med 
Västra Götalandsregionens koldioxidbudget. Falköping vill minska 
utsläppen även av andra växthusgaser än koldioxid med målet att bli en 
klimatneutral kommun år 2030. 
Det övergripande målet för kommunens1 klimatstrategi 2021-2030 är 
”Fossilfritt Falköping 2030”. Fossilfri i det här fallet likställs med att 
kommunens organisation ska vara fossilbränslefri, alltså den direkta 
användningen av olja, kol och fossil gas ska ha upphört. Kommunen ska 
också minska användningen av fossilbaserade produkter och material i sina 
verksamheter. 
Strategin innehåller fyra fokusområden: Hållbara transporter, klimatsmart 
och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt 
sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. 

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen ser positivt på att klimatstrategin är konkret med tydliga 
fokusområden. Det underlättar när nämnden, i sin verksamhetsplan, ska 
beskriva vilka insatser nämnden gjort för att nå klimatstrategins mål.  
Nämnden kommer att kunna arbeta inom samtliga fokusområden och gör 
redan idag insatser inom flera områden, t ex genom projektet klimatsmart 
äldreboende som syftar till användning av hållbara produkter och minskning 
av matsvinn och annat avfall på äldreboenden.  
Förvaltningar har inga förslag på ändringar klimatstrategin, utan ser positivt 
både på strategin och på det fortsatta arbetet med att nå strategins 
målsättning.           
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Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, § 137/2021 
Tjänsteutlåtande, 2021-03-24 
Klimatstrategi för åren 2021 – 2030       
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§ 23 Dnr 2021/00020  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om 
klimatstrategi 2021–2030 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 
1 Kultur- och fritidsnämnden besvarar remissen med följande synpunkter. 

 Kultur- och fritidsnämnden önskar att kommunstyrelsen beaktar vad 
förhållningssättet kring medskapande med unga kommer att innebära 
för Falköpings kommun och koppla det till det kommunövergripande 
arbetet kring ungdomspolitiken.  

 Ett förtydligande bör göras var samordningsansvaret hör för de olika 
prioriteringarna.  

Deltar inte i beslut 
SD-gruppen deltar inte i beslutet.      

Bakgrund 
Klimatutmaningen blir allt större. För att undvika katastrofala effekter av 
klimatförändringar behöver samhällssystem ställas om och fossila utsläpp av 
växthusgaser måste upphöra helt. Kommunstyrelsen har tagit fram en klimat-
strategi för 2021–2030 med det övergripande målet ”Fossilfritt Falköping 
2030”. Strategin har skickats ut på remiss till samtliga nämnder. 

Förvaltningens bedömning 
Under rubriken Utbildning och medskapande i klimatomställningen beskrivs 
vikten av att arbeta medskapande för att göra verklighet av klimatomställ-
ningen. Strategin lägger ett särskilt fokus på barns och ungas delaktighet och 
beskriver bland annat att barns och ungas engagemang och handlingskraft 
ska fångas upp och att deras idéer ska tas på allvar av beslutsfattare.  
Arbetet med ungdomspolitik och ungas delaktighet och inflytande samord-
nas av kultur- och fritidsnämnden. I den senaste LUPP-rapporten (lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken) från 2018 framkommer det att knappt en 
fjärdedel (24%) av de svarande tycker sig ha ganska eller mycket stora 
möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. 
Det är långt ifrån målet om alla barn och unga som beskrivs i strategin. 
Kultur- och fritidsförvaltningen understryker att det krävs ett aktivt arbete 
och vilja samt förändrade strukturer för att uppnå prioriteringen om 
Utbildning och medskapande i klimatomställningen.  
Vad gäller de listade prioriteringarna i klimatarbetet är det ibland ålagt en 
specifik avdelning medan andra omfattar hela organisationen. Det kan med 
fördel förtydligas vart samordningsansvaret hör för de olika prioriteringarna. 
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Klimatstrategin har under hand bearbetats och förändrats inför beslut och 
anses i dess nuvarande form som tillgänglig för läsare och mottagare. En 
produkt att använda i arbetet för en samhällsomställning.   

Barnkonsekvensanalys 
Drygt var tredje ung person uppger att klimatfrågan är en av de viktigaste 
samhällsfrågorna. Det framkommer i nationella undersökningar att klimat-
frågan oroar tre av fyra unga. Unga oroar sig i högre utsträckning än andra 
åldersgrupper för klimatet samt gör medvetna livsstilsval med anledning av 
klimatförändringarna. Klimatet är en fråga som engagerar unga och som 
även uppmärksammats lokalt av unga Skaraborgsutvecklare under sommar-
en 2020. Åtgärder som unga då lyfte fram finns med i förslaget till Klimat-
strategi 2021–2030. Unga kommunutvecklare har också lämnat synpunkter 
på tidigare utkast som tagits i beaktan och påverkat förslaget som nu tagits 
fram. Ett ungdomsperspektiv har därmed funnits med i beredningen av 
förslaget. Strategin framhåller att Falköpings kommun ska ta ansvar för att 
ge barn och unga goda förutsättningar att vara delaktiga i genomförandet av 
klimatomställningen. Det finns tydliga kopplingar till barnets rätt att få sin 
röst hörd, rätt till information och att barn och unga besitter kompetens som 
kommunen behöver.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott § 15/2021 
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen 12 mars 2021 
Remiss från kommunstyrelsen        

Protokollsanteckning 
Sverigedemokraterna kommer att överlämna ett eget förslag till klimat-
strategi till kommunstyrelsen.  
Socialdemokraterna kommer att lämna in synpunkter på förslaget till 
klimatstrategi till kommunstyrelsen.      
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§ 44 Dnr 2021/00281  

Remissvar från barn- och utbildningsnämnden 
angående Klimatstrategi 2021-2030 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Nämnden föreslår kommunstyrelsen att anta Klimatstrategi 2021-2030 

för Falköpings kommun. 
2 I de fall de antagna klimatmålen innebär ökade kostnader för nämnderna 

ska budgetmedel tillskjutas aktuell nämnd.           

Bakgrund 
Klimatstrategi 2021-2030 ersätter kommunens Energi- och klimatstrategi 
2011-2020. Den nya strategin utgår från Falköpings mål om att bli en 
fossilbränslefri kommun senast 2030. Strategin har tagits fram i linje med 
Västra Götalands kraftsamling ”Klimat 2030” och innehåller samma 
fokusområden och arbetssätt.  
Inför antagandet av klimatstrategin i kommunfullmäktige har nu samtliga 
nämnder fått möjlighet att remissbehandla den. Svar ska vara inne till 
kommunstyrelsen senast 5 maj 2021. 

Förvaltningens bedömning 
Det är viktigt att Falköpings kommun tar sin del av ansvaret för att nå de 
globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet för klimatet. Inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet, inom undervisning och praktisk 
verksamhet i skolor och förskolor, arbetar man mycket med dessa frågor. 
Det är viktigt att alla hjälps åt på olika sätt. 
När det gäller målet om ett fossilbränslefritt Falköping 2030 instämmer barn- 
och utbildningsnämnden i målsättningen. Dock kommer detta att innebära 
ökade kostnader för barn- och utbildningsnämnden. En stor budgetpost för 
nämnden är kostnader för skolskjuts. Eftersom de fossilfria alternativen är 
dyrare än de konventionella drivmedlen kommer detta att innebära kraftigt 
ökade kostnader vid upphandling av skolskjuts. Barn- och utbildnings-
nämnden förutsätter därför att man kommer att få kompensation för detta vid 
budgettilldelningen.   
Ökade kostnader för tekniska nämnden gällande underhåll av fastigheter och 
kostnader för uppvärmning med mera, kommer också att drabba barn- och 
utbildningsnämnden i form av höjd interndebitering. Även detta behöver 
barn- och utbildningsnämnden få kompensation för i budgettilldelningen. 
 

Beslutsunderlag 
Klimatstrategi för åren 2021-2030 – remissversion 
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Delegationsbeslut om remiss av klimatstrategin 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-03-23 § 32            
         
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



Kanal:  Remissvar 
Från:  BUN 
Skickat:  2021-04-08 11:00:29 
Till:  KS gällande ärende:  
Ämne:  2021/00281 Protokollsutdrag 2021-04-06  § 44 Klimatstrategi 2021-2030 
Bifogade filer: Beslut-202100281-BUN-§ 44.docx 
 
 
 
Hej,  
Här kommer BUN:s remissvar 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2021-06-16 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 94 Dnr 2018/00162 303 

Antagande av VA-plan för Falköpings kommun  
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategisk  

VA-plan (inklusive delrapporter om reservvatten, VA-utveckling utanför 
kommunalt VA, brand- och släckvatten) samt dagvattenplan för 
Falköpings kommun, som ska gälla från och med den 15 juli 2021.      

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att nuvarande 
dagvattenstrategi, antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013,  
§ 46, upphör att gälla från och med den 15 juli 2021.  

Bakgrund 
I Falköpings kommun har det sedan år 2018 arbetats med strategisk  
VA-planering i syfte att uppnå en hållbar VA-försörjning. Arbetet 
påbörjades med en nulägesbeskrivning som redovisades i VA-översikt år 
2018 och fortsatte sedan med föreliggande VA-plan. Under arbetet 
identifierades behovet av fördjupat arbete inom fyra områden för vilka mer 
detaljerade delrapporter arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA- 
utveckling utanför verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är 
inkluderade i dokumentet ”VA-plan”, medan delrapport för dagvatten 
hanteras i dokumentet ”Dagvattenplan”.  
I VA-planen presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens 
viljeriktning och strategiska vägval. VA-strategierna har tagits fram 
gemensamt med kommunens tjänstepersoner och politiker. Under arbetet 
identifierades de åtgärder som krävs för att uppnå strategierna. För varje 
åtgärd anges tidplan samt ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör 
planen ett underlag för fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. VA-
planen och dess bilagor antas av kommunfullmäktige. Huvudansvaret för 
VA-planen ligger hos kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. 
Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Miljösamverkan östra Skaraborg har också getts möjlighet att lämna 
synpunkter. 

Förvaltningens bedömning 
Det har inkommit remissvar från byggnadsnämnden, tekniska nämnden, 
socialnämnden, nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg och 
Miljösamverkan östra Skaraborg. Synpunkter utifrån remissvaren har tagits i 
beaktning och vissa justeringar utifrån dessa har gjorts. Förvaltningen 
föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen strategisk VA-plan.  
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Finansiering 
Under år 2022 ansvarar kommunledningsförvaltningen för att ta fram en 
skyfallskartering. Kostnader för konsulthjälp vid framtagning av denna 
behöver tas med i kommande budgetarbete. VA-avdelningen kommer, 
utifrån VA-planen, under år 2023 utföra en utvärdering/analys av resurser 
för reservvatten, denna kostnad bör även den tas i beaktning i kommande 
budget. Ekonomiska konsekvenser av VA-planen kommer att behöva 
hanteras i flerårsplan och i budgetprocessen framöver.  
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plan (inklusive delrapporter om reservvatten, VA-utveckling utanför 
kommunalt VA, brand- och släckvatten) samt dagvattenplan för 
Falköpings kommun, som ska gälla från och med den 15 juli 2021.      
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dokumentet VA-plan medan delrapport för dagvatten hanteras i dokumentet 
Dagvattenplan.  
I VA-plan presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens viljeriktning 
och strategiska vägval. VA-strategierna har tagits fram gemensamt med 
kommunens tjänstepersoner och politiker. Under arbetet identifierades de 
åtgärder som krävs för att uppnå strategierna. För varje åtgärd anges tidplan 
samt ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör planen ett underlag för 
fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. VA-plan och dess bilagor 
antas i kommunfullmäktige. Huvudansvaret för VA-plan ligger hos 
kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. 
Samtliga nämnder har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
Miljösamverkan östra Skaraborg har också getts möjlighet att lämna 
synpunkter. 
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Sammanfattning 
Det är en grundförutsättning för samhället att en trygg och hälsosam 
dricksvattenförsörjning säkerställs till invånare, verksamhetsutövare och 
besökare i kommunen. Detsamma gäller hantering av spill- och dagvatten 
som ska hanteras ändamålsenligt utan risk för skada på människors hälsa och 
miljö. Dessa frågor som rör allmän och enskild vattenförsörjning samt dag- 
och spillvattenhantering benämns vidare som ”VA-försörjning”.   

Samhällsutveckling och befolkningstillväxt tillsammans med 
klimatförändringar är utmaningar i arbetet med att uppnå en hållbar VA-
försörjning. Därför finns behov av ett strategiskt, förvaltningsövergripande 
VA-planeringsarbete inom kommunen.  

I Falköpings kommun har man sedan 2018 arbetat med strategisk VA-
planering i syfte att uppnå en hållbar VA-försörjning. Arbetet påbörjades med 
en nulägesbeskrivning som redovisades i VA- översikt 2018 och fortsatte 
sedan med föreliggande VA-plan. Under arbetet identifierades behovet av 
fördjupat arbetet inom fyra områden för vilka mer detaljerade delrapporter 
arbetats fram. Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling utanför 
verksamhetsområdet samt brand- och släckvatten är inkluderade i VA- plan  
medan delrapport för dagvatten hanteras i Dagvattenplan.  

I VA-plan presenteras VA-strategier som tydliggör kommunens viljeriktning 
och strategiska vägval. VA-strategierna har tagits fram gemensamt med 
kommunens tjänstemän och politiker. Under arbetet identifierades åtgärder 
som krävs för att uppnå strategierna. För varje åtgärd anges tidplan samt 
ansvarig förvaltning eller enhet. På så sätt utgör planen ett underlag för 
fortsatt verksamhetsplanering och budgetarbete. Beslutade strategier och 
åtgärder kommer innebära behov av personella och ekonomiska resurser för 
flera förvaltningar och enheter.  

VA-plan och dess bilagor antas i kommunfullmäktige. Huvudansvaret för VA-
plan ligger hos kommunstyrelsen, avdelningen för hållbar utveckling. 
Ansvaret för delplanerna har fördelats mellan berörda enheter inom 
kommunen.  

För att den strategiska VA-planeringen ska vara ett användbart underlag och 
riktmärke i kommunens arbete behöver den hållas aktuell. VA-plan med 
tillhörande delplaner är levande dokument som vid behov uppdateras i 
samband med aktualisering av kommunens översiktsplan samt vid varje 
mandatperiod.  

 
Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt 
förmedlade av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.  
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte och bakgrund 
Syftet med VA-plan  är att uppnå en hållbar VA-försörjning i kommunen. 
Med VA-försörjning avses allmän och enskild vattenförsörjning samt dag- 
och spillvattenhantering.  I planen tydliggörs kommunens viljeriktning och 
strategiska vägval i form av VA- strategier. De åtgärder som krävs för att 
uppnå strategierna definieras. För varje åtgärd anges tidplan samt ansvarig 
förvaltning eller enhet. Dessa ligger till grund för kommande 
verksamhetsplanering, budgetarbete och översiktsplanering, se Figur 1-1. 

VA-plan bidrar till att nå de nationella miljömålen och de 
miljökvalitetsnormer som är uppsatta enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Den bidrar till att kommunens invånare ska känna sig trygga och 
informerade kring distribution, tillsyn och planerad utbyggnad av VA-
försörjning. VA-plan utgör en plattform för hållbar samhällsutveckling där 
VA-försörjning ska hanteras i en förändrad miljö med avseende på 
exempelvis klimat och demografi.  

 

Figur 1-1. Strategisk VA-planering i Falköpings kommun har många olika nyttor, kopplade 
till miljön, till kommunens verksamhet och till invånarna. 
 

Falköpings strategiska VA-planering är delfinansierad genom LOVA-bidrag0F

1 
då åtgärder inom långsiktig planering bland annat leder till minskade 

                                                 

1 LOVA-bidrag delas ut av länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt som syftar till att 
förbättra havsmiljön. 

VA-plan

Budget-
underlag

Underlag till 
ÖP

Verksamhets-
planering

God 
vattenstatus

Hälsomässigt 
god VA-

försörjning i 
kommunen
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näringsämnestillförsel från spillvattenhantering till naturliga vatten och på så 
sätt minskad övergödning.  

Falköpings strategiska VA-planering utförs med utgångspunkt i Havs- och 
Vattenmyndighetens vägledning för kommunal VA-planering1F

2.  Arbetet 
påbörjades med en nulägesbeskrivning i VA- översikt 2018 som la grunden 
till föreliggande VA-plan, se Figur 1-2. 

 

Figur 1-2. Delmoment i Falköpings strategiska VA-planeringen. VA-plan utgör tredje 
steget i arbetet.  
 
 
1.2 Arbetsprocess  
VA-försörjning är en samhällsbyggnadsfråga som berör flera av kommunens 
verksamheter och förvaltningar. Arbetet med att ta fram en välförankrad och 
genomförbar VA-plan kräver således samverkan, politisk förankring, 
engagemang och långsiktigt fokus.  

I det inledande arbetet med VA-plan hölls en workshop med tjänstepersoner 
och politiker i Falköpings kommun. Under workshopen diskuterades 
kommunens styrkor, utmaningar samt vad som krävs för att uppnå en 
hållbar VA-försörjning. Resultatet från workshopen har konkretiserats i de 
strategier och åtgärder som presenteras i VA-plan  Därtill identifierades 
områden i behov av ett fördjupat arbete för vilka det utarbetats delrapporter. 
Delrapporter för reservvatten, VA-utveckling utanför verksamhetsområdet 

                                                 

2 Vägledning för kommunal VA-planering (2014:1) Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket. 

Steg 1: Uppstart
Arbetsgrupp sammankallas, projektets ramar definieras och 
förankras politiskt.

Steg 2: VA-översikt 2018
Nuläget för VA-försörjning i hela kommunen sammanställs. 
Förutsättningar, styrkor och utmaningar i kommunen beskrivs 
för att skapa en gemensam utgångspunkt i VA-
planeringsarbetet. 

Steg 3: VA-plan 
Utifrån nulägesbeskrivningen definieras gemensamma 
strategier för att utveckla verksamheten. 
De åtgärder som krävs för att uppnå strategierna identifieras. 

Steg 4: Implementering och uppföljning  
Kontinuerligt och långsiktigt arbete med att utföra och följa 
upp planens åtgärder. Översyn av dokumenten görs regelbundet 
och vid behov repeteras arbetsprocessen från steg 1.
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samt brand- och släckvatten ingår i VA-plan medan delrapport för dagvatten 
utgör ett separat dokument, Dagvattenplan.  

 

1.2.1 Projektorganisation 
Tjänstepersoner från Kommunledning, Samhällsbyggnad, Stadsbyggnad, 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) och Samhällsskydd mellersta 
Skaraborg (SMS) har medverkat i hela eller delar av den strategiska VA 
planeringen. Under arbetsprocessen har frågeställningar och behov förankrats 
även utanför arbetsgruppen, såväl bland tjänstepersoner som i berörda 
politiska instanser. Deltagare i arbetsgruppen i Falköpings kommun redovisas 
nedan. Sweco har författat rapporten och har haft rollen som process- och 
projektledare.  

 

Arbetsgrupp Falköpings kommun 

Ida Kyrkander Chef Hållbar utveckling (projektledare VA plan) 
Stig Säll  VA-chef 
Adela Kapetanovic Projekteringschef VA 
Mikael Broberg VA projektör 
Rasmus Johansson VA-ingenjör 
Amelie Sandström Kommunarkitekt 
Tomas Ekelund Klimatanpassningsstrateg 
Carin Fransson Kommunekolog 
Fredrik Johansson Gatuchef 
Alexander Spak VA rådgivare (MÖS) 
Lena Gustavsson Miljöskyddsinspektör (MÖS) 
Max Ulrikz  Avdelningschef (MÖS) 
Peder Samuelsson Säkerhetssamordnare (SMS) 
Christer Hultcrantz Enhetschef (SMS) 
 

1.3 Antagande av VA-plan  
VA-plan är ett styrande dokument på kommunövergripande nivå. 
Kommunfullmäktige antar VA-plan i dess helhet, inklusive delrapporter och 
bilagor. Inför antagande skickas den på remiss till berörda förvaltningar.  

 

1.4 Genomförande av VA-plan 
För att VA-plan ska vara ett användbart underlag och riktmärke i kommunens 
arbete med VA-försörjning behöver den hållas aktuell. Planen med 
tillhörande delplaner ska därför vara levande dokument som revideras vid 
behov i samband med aktualisering av kommunens översiktsplan samt vid 
varje mandatperiod.  
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Det är utmanande när VA-plan ska övergå från planeringsarbete till 
implementering i förvaltningars och enheters dagliga arbete. Det krävs 
tydlighet i processer och ansvarsfördelning. För att gå från ord till handling 
ska VA-strategier och åtgärder ligga till grund för verksamhetsplanering och 
budgetarbete.  Beslutade strategier och åtgärder kommer således innebära 
behov av personella och ekonomiska resurser för flera förvaltningar och 
enheter. 

För att möjliggöra en förvaltningsövergripande implementering av VA- 
planeringen tillsätts en VA-plangrupp samt en grupp för respektive 
delrapport, alternativt bedrivs arbetet i redan existerande grupper. I grupperna 
finns representanter från berörda förvaltningar vilket möjliggör hantering av 
ärenden av skild karaktär. Här kan aspekter som berör teknik, planering och 
miljö hanteras vilket ger en helhetssyn och förutsättningar för proaktivt arbete 
inom respektive organisation. En del i gruppernas arbete är att hitta 
gemensamma beröringspunkter, en annan del är att informera övriga enheter 
och medarbetare om arbetet med åtgärderna.   

Respektive grupp ska träffas efter behov, men minst en gång per år. I Figur 
1-3 framgår vilken förvaltning som har ansvar för respektive plan och hur ofta 
de ska ses över för att bedöma behov av revidering. Ansvaret avser att 
sammankalla gruppen för möten, att vid behov revidera planen samt att följa 
upp arbetet med åtgärderna.  

 Ansvarig 
förvaltning 

Översyn 

VA- plan 2020 HU 

Årligen 

Dagvatten VA 

Brand och släckvatten VA 

Reservvatten VA 

VA utanför verksamhetsområdet MÖS 

Figur 1-3. Förvaltning som ansvarar för att sammankalla grupper, vid behov utföra 
revidering samt uppföljning av åtgärder.     

 

1.5 Avgränsningar 
I VA- plan behandlas i första hand förvaltningsövergripande åtgärder, se 
Figur 1-4. Dessa åtgärder ska införlivas i respektive förvaltnings löpande 
verksamhet. Bland åtgärderna finns delar som kommunen och MÖS redan 
arbetar med. Dessa inkluderas för att tydliggöra vikten av fortsatt arbete.  
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Figur 1-4. I VA-planen behandlas i första hand förvaltningsövergripande åtgärder. Mer 
detaljerade åtgärder, som endast berör en specifik enhet på kommunen, har inte 
identifierats i detta arbete och hanteras istället i respektive enhets verksamhetsplanering.  

  

Åtgärder som berör flera 
avdelningar inom Falköpings 
kommun och MÖS

•Exempelvis hantering av brand- och 
släckvatten

VA-plan

Åtgärder som endast berör en 
enskild avdelning

•Exempelvis drift och underhåll av 
ledningsnät, prioriteringsordning för 
åtgärd av enskilda avlopp

Respektive enhets 
verksamhetsplanering
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2 VA-strategier 
 

Detta kapitel innehåller VA-strategier som visar kommunens viljeriktning 
och strategiska vägval för att uppnå en hållbar VA-försörjning. Strategierna 
har tagits fram gemensamt med kommunens tjänstemän och politiker.  
 
Strategierna är indelade i fyra kategorier: 

 Övergripande strategier 
 Strategier inom kommunens verksamhetsområde för VA 
 Strategier utanför kommunens verksamhetsområde för VA 
 Strategier för dagvattenhantering 

 

2.1 Övergripande strategier 
 Planering och utveckling av VA-försörjningen ska anpassas till ett 

förändrat klimat. 
 Kommunen ska verka för att bibehålla och uppnå 

miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 VA-försörjning ska vara en naturlig del i kommunens 

samhällsplanering. 
 Kommunen ska verka för ökad medvetenhet hos allmänheten i frågor 

och problematik som rör vatten och avlopp. 
 

2.2 Strategier inom kommunalt verksamhetsområde 
för VA 

VA-försörjning inom kommunalt verksamhetsområde för VA ordnas av 
VA-huvudmannen, som i Falköpings kommun är kommunens VA-avdelning. 
Inrättande av verksamhetsområde sker i områden där vattenförsörjning och 
avlopp behöver ordnas i ett större sammanhang med hänsyn till skydd för 
människors hälsa eller miljön. VA-huvudmannen levererar vatten till, och tar 
hand om spillvatten från, normal hushållsanvändning.  

1. Nya anläggningar för VA-försörjning ska dimensioneras och anläggas 
för att bibehålla funktionen i ett förändrat klimat.  

2. Befintliga anläggningar för VA-försörjning ska successivt anpassas 
till ett förändrat klimat så att funktionen bibehålls/uppnås. 

3. Alla kommunala vattentäkter ska ha erforderligt skydd. 
4. Ambitionsnivån för reservvattenförsörjning ska vara klargjord. 
5. Det ska finnas en plan för reservvattenförsörjning som följer politiskt 

förankrad ambitionsnivå.  
6. Det ska finnas en uppdaterad och politiskt förankrad plan för 

nödvattenförsörjning. 
7. Spillvattenhanteringen ska resurseffektiviseras genom bland annat 

avveckling av vissa mindre avloppsreningsverk. 
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8. Kretsloppsanpassning av spillvattenhantering ska vidareutvecklas.  
9. Ett aktivt uppströmsarbete ska bedrivas för att minska mängderna 

oönskade ämnen i ytvatten och grundvatten. 
10. Förnyelse av befintliga VA-ledningar ska ske enligt framtagen 

förnyelseplan med en förnyelsetakt på 100 år. 
11. Områden inom detaljplan bör vara anslutna till kommunalt vatten, 

spill- och dagvatten.  
 

2.3 Strategier utanför kommunalt verksamhetsområde 
för VA 

Utanför kommunalt verksamhetsområde för VA ansvarar fastighetsägare 
eller verksamhetsutövare för VA-försörjningen; enskild VA-försörjning. 
Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) har ansvar för tillsyn i områden 
utanför kommunalt verksamhetsområde för VA. De VA-föreningar som har 
avtalsanslutningar till kommunalt vatten och/eller avlopp ligger utanför 
kommunalt verksamhetsområde för VA. Strategierna är i linje med 
kommunens åtgärder i Vattenmyndighetens gällande åtgärdsprogram 
(2016-2021).  

 

12. Inventering av enskilda avlopp ska prioriteras i anslutning till 
recipienter känsliga för avloppspåverkan. 

13. Större enskilda vattentäkter ska ha erforderligt skydd. 
14. Det ska vara tydligt vilka krav och förväntningar som ställs på 

enskilda lösningar för vatten och avlopp. 
15. Invånare med enskilt vatten och avlopp ska erbjudas VA-rådgivning. 
16. Det ska finnas en långsiktig planering som tydliggör var vatten, spill- 

och dagvatten ordnas av den enskilde, samt var det planeras att ordnas 
av VA-huvudmannen. 

 

2.4 Strategier för dagvatten 
En hållbar dagvattenhantering innebär att skapa system som efterliknar 
naturens sätt att omhänderta vatten. Dagvattenhantering förekommer både 
inom och utanför allmänt verksamhetsområde för VA. Hantering av 
dagvatten är ett större problem i staden än på landsbygden, eftersom snabb 
avrinning och föroreningsbelastning generellt sett ökar när fler ytor är 
hårdgjorda. För dagvattenhantering är ansvaret fördelat på flera avdelningar 
inom kommunen samt hos externa parter. Det strategiska arbetet med 
dagvattenfrågor behandlas i separat dokument; Dagvattenplan. 
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17. Ansvaret för dagvattenhantering ska vara tydligt såväl inom 
kommunens organisation som för privatpersoner och 
verksamhetsutövare. 

18. Dagvatten ska ses som en resurs och nyttjas vid gestaltning.  
19. Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten avsättas genom 

hela planprocessen. 
20. Behov av ytor för hantering av dagvatten i befintliga områden ska 

kartläggas och analyseras. 
21. Dagvattenflöden ska i första hand infiltreras och i andra hand 

fördröjas så nära källan som möjligt.   
22. Utsläpp av dagvatten ska inte påverka recipientens status negativt.   
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3 Åtgärder 
 

Nedan presenteras åtgärder kopplade till de övergripande strategierna. För att 
se åtgärder kopplade till övriga delar samt åtgärdernas ansvariga och tidplan 
hänvisas till Bilaga 1; Åtgärder för VA-plan inkl. Dagvattenplan. 
 

Övergripande strategier Nr. Åtgärd 

Planering och utveckling 
av VA-försörjningen ska 
anpassas till ett 
förändrat klimat. 

1 Ta fram en kommunövergripande 
översvämningskartering. 

2 Identifiera riskområden för översvämning/ 
bräddning vid skyfall och höga vattenstånd 
utifrån översvämningskartering för 
kommunen.  

3 Ta fram och implementera en rutin för att 
säkerställa klimatanpassning vid all form 
av fysisk planering och bygglovshantering. 

Kommunen ska verka för 
att bibehålla och uppnå 
miljökvalitetsnormerna 
för vatten. 

4 Genomför och följ upp VA-planens 
åtgärder samt rapportera enligt 
åtgärdsprogrammet för Västerhavet till 
Vattenmyndigheterna varje år. 

VA-försörjning ska vara 
en naturlig del i 
kommunens 
samhällsplanering. 

5 Skapa en arbetsgrupp för VA-frågor där 
samtliga förvaltningar som berörs är 
representerade. 

6 Ta fram årshjul för VA-planens 
genomförande så att synkronisering med 
andra planer sker i rätt tid. 

Kommunen ska verka för 
ökad medvetenhet hos 
allmänheten i frågor och 
problematik som rör 
vatten och avlopp. 

7 Medfinansiera undervisningsmaterial till 
skolor för att öka kunskapen hos eleverna 
kring kommunal vatten- och 
avloppsförsörjning. 

8 Erbjud studiebesök på avloppsreningsverk 
till skolelever, pensionärer och andra 
intresserade. 

Figur 3-1 Åtgärder för att uppfylla de övergripande strategierna. För mer information se 
Bilaga 1 Åtgärder VA-plan inkl. Dagvattenplan. 
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4 Hållbar utveckling och Agenda 2030 
 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de 17 globala målen 
för ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. I och med 
antagandet har världens länder åtagit sig att fram till 2030 leda och styra mot 
en hållbar och rättvis framtid, utrota fattigdom och hunger, förverkliga de 
mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla 
kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser.  
 
Trots att de globala målen är visionära och har ett tydligt globalt perspektiv 
är det viktigt att implementera dem lokalt. För att nå målen krävs engagemang 
från samtliga sektorer och alla nivåer i samhället. Även lokal utveckling i 
Falköpings kommun behöver vara hållbar och beakta såväl sociala som 
miljömässiga och ekonomiska aspekter.  
 
 
FN har beslutat om globala mål för hållbar utveckling som syftar till att 
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 
främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030 (Agenda 2030). 
Kommunerna spelar den viktig roll i arbetet med att ställa om till en socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Hållbar dagvattenhantering 
bidrar till flera av de 17 globala målen och 169 delmålen. De mål med 
tydligast koppling till dagvattenhantering visas i Figur 4-1. 

 

 
Figur 4-1 Globala hållbarhetsmål med tydlig koppling till dagvattenhantering i Falköpings kommun. 
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Figur 4-2 Sveriges miljömål beskriver det tillstånd miljöarbetet ska leda till. 
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5 Delrapport reservvatten 
 

Falköping behöver ta fram en plan för hur dricksvattenförsörjningen ska ske 
om ordinarie leverans av någon anledning försvinner. Ett sådant scenario kan 
uppstå genom exempelvis försämrad råvattenkvalitet i huvudvattentäkten 
Vättern eller att befintligt vattenverk i Borgunda slås ut. För att kunna göra 
en reservvattenplan behövs fördjupat kunskapsläge kring alternativa 
vattentäkter i kommunen och beskrivning av förutsättningar för att kunna ta 
dessa i bruk vid behov. 

Omkring 75 % av invånarna i Falköpings kommun, motsvarande ca 25 000 
personer, får sitt vatten från kommunala dricksvattenanläggningar och 
försörjs med vatten från Vättern. Råvattnet renas i Skaraborgsvattens 
vattenverk i Borgunda. Kommunalförbundet Skaraborgsvatten bildades 1959 
och ägs tillsammans av kommunerna Skövde, Falköping och Skara. 
Förbundets uppdrag är att leverera dricksvatten till medlemskommunerna för 
den ordinarie vattenförsörjningen. Skaraborgsvatten levererar inte 
reservvatten till medlemskommunerna, det ansvaret ligger på respektive 
kommun att ombesörja.   

Inom Falköpings kommun finns ett flertal grundvattenmagasin som tidigare 
nyttjats för ordinarie dricksvattenförsörjning och som möjligen kan användas 
vid reservvattenförsörjning. Ett alternativ till egna grundvattentäkter för 
reservvattenförsörjning är ett samarbete mellan kommunerna.  

I detta kapitel reds förutsättningarna ut för vad som krävs för att ta fram en 
reservvattenplan för Falköping. Syftet är att ge en bild av nuläget och vilka 
utredningar som måste göras för att besvara frågor som exempelvis om 
grundvattenmagasin inom kommunen ska användas i första hand eller om 
samarbete med andra kommuner ska sökas, eller om en kombination av båda 
alternativen är det mest fördelaktiga. Identifierade åtgärder för 
reservvattenförsörjning finns i Bilaga 3. Åtgärder reservvatten. 

Arbetet med reservvattenplanen har direkt koppling till åtgärd nummer 3 i 
föreslagen Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2021-2027:  
 
Ur Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt:  
kommunernas åtgärd nr 3 
 
Kommunerna ska säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och 
framtida dricksvattenförsörjningen. 
 

5.1 Reserv- och nödvatten 
Vid avbrott i ordinarie dricksvattenleverans kan två olika typer av 
försörjningslösningar tillämpas, vilka kallas reserv- eller 
nödvattenförsörjning. 
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Nödvattenförsörjning innebär att ordinarie distributionssystem inte används, 
och vatten levereras till abonnenterna i tankar och lösa behållare. Mängden 
vatten som kan levereras på detta sätt är mycket begränsad och 
nödvattenförsörjning sker endast under en kortare period, till exempel tidigt i 
en kris innan källan till problemet är känd.  

Reservvattenförsörjning innebär att ordinarie vattentäkt sätts ur drift, 
exempelvis genom förorening och en alternativ vattentäkt används i 
dricksvattenproduktionen. Ett annat scenario för reservvattenbehov är att 
vattenverket på grund av driftstörning en längre period inte kan producera 
dricksvatten med full kapacitet. Detta skulle exempelvis kunna inträffa vid 
brand eller annan skada på vattenverket.  

Vid reservvattenförsörjning distribueras dricksvatten till abonnenter i 
ordinarie distributionssystem eller via provisoriska ledningar. 

 

5.1.1 Händelsetyper för leveransavbrott 
När risker kopplade till dricksvattenförsörjningen studeras är det ofta sådant 
som kan påverka vattenkvaliteten (hälsorisker) och möjligheten att 
upprätthålla leveransen (avbrottrisker) som är i fokus. Dessa två aspekter 
belyser tydligt hur brukarna av dricksvatten kan drabbas om oönskade 
händelser inträffar. Händelser kopplade till hälsorisker och avbrottsrisker 
delas här in i de tre huvudtyperna mikrobiologisk förorening, kemisk 
förorening och fysisk påverkan.  
 
De mikrobiologiska hälsoriskerna avser händelser där råvattentäkten 
exempelvis blir avföringspåverkad i samband med kraftig bräddning eller 
liknande. På motsvarande sätt motsvarar den kemiska kategorin en händelse 
där ett kemiskt ämne förorenar vattentäkten och påverkar möjligheten att 
utnyttja den. Fysiska händelser avser påverkan på dricksvattensystemets 
infrastruktur eller andra delar vilket påverkar hur vattentäkten, vattenverket 
eller distributionssystemet kan utnyttjas och kan leda till leveransavbrott. 
Händelser med mikrobiologisk och kemisk förorening behöver inte vara 
relaterade till vattentäkten. Det kan exempelvis ske inträngning av 
föroreningar i distributionsnätet.  
 
De olika händelsetyperna kan ge upphov till både kortare och längre 
påverkan. Det kan exempelvis ta lång tid att upptäcka en mikrobiologisk 
förorening samt åtgärda den och vid behov sanera dricksvattenssystemet. 
Under andra förutsättningar kan påverkan dock vara ringa och gå snabbt att 
åtgärda om den upptäcks. 
 
5.2 Lagar och regler vid vattenbrist och 

vattenprioritering 
Syftet med vattentjänstlagen är att säkerställa vattenförsörjning och 
omhändertagande av avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön. 
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VA-huvudmannens ansvar för att säkerställa sådan vattenförsörjning 
begränsas på två sätt: 

1. skyldigheten gäller endast inom det av kommunen fastställda 
verksamhetsområdet och, 

2. berör endast tillhandahållande av vatten för normal hushållsanvändning. 

Det innebär att huvudmannen enligt vattentjänstlagen inte har någon 
skyldighet att tillhandahålla vatten till industrier, räddningstjänst eller andra 
verksamheter. Lagen hindrar dock inte att andra verksamheter får allmänt 
vatten så länge hushållens behov först har uppfyllts. Skulle ett sådant 
tillhandahållande medföra ökade kostnader för VA-organisationen är det 
viktigt att detta inte belastar VA-kollektivet.  

Enligt förarbetena till vattentjänstlagen ska ”tillhandahållande av vatten som 
är lämpligt för normal hushållsanvändning” inte tolkas som krav på ständig 
leveranskapacitet dygnet runt, året runt. Falköpings kommun, liksom många 
andra kommuner, hanterar och förtydligar detta genom ABVA (Allmänna 
bestämmelser för brukande av allmän vatten- och avloppsanläggning). 

Ur ABVA (2009) för Falköpings kommun:  

Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda 
den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande 
bestämmelser för användandet. Huvudmannens leveransskyldighet avser 
endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal hushållsanvändning. 
Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per 
tidsenhet alltid kan levereras. 

Ovanstående gäller vid förhållanden då vattenförsörjningen är på normala 
nivåer såväl som vid vattenbrist eller nedsatt leveranskapacitet, det vill säga 
då behov av reservvattenförsörjning kan uppstå. Vid situationer då vattenbrist 
råder finns ingen lagstiftning som entydigt reglerar prioritering av 
dricksvatten men vattentjänstlagen är en viktig del i det tillsammans med 
exempelvis Lagen om Extraordinära Händelser (LEH). Det är viktigt att 
förstå att LAV enbart gäller inom kommunens verksamhetsområde medan 
LEH gäller hela kommunen. Vid en situation med vattenbrist måste 
prioriteringar göras som i vissa fall kan innebära konflikt mellan olika 
lagstiftningar. 

Vattentjänstlagen kan delvis hantera situationer då det råder vattenbrist, 
exempelvis finns det enligt Svenskt Vatten möjlighet att tillämpa §21 som 
säger att en fastighetsägare inte får använda anläggningen på ett sätt som 
innebär att huvudmannen får svårt att uppfylla sina skyldigheter eller orsakas 
olägenheter. Kommunen kan också med hänsyn till ABVA förtydliga 
fastighetsägarens ansvar och till exempel inskränka rätten till vattenuttag, 
särskilt för annat ändamål än hushållsanvändning. Finns det stöd för det i 
ABVA kan kommunen införa restriktioner som exempelvis 
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bevattningsförbud. Rättigheter och skyldigheter enligt ABVA gäller endast 
inom verksamhetsområdet. 

Enligt MSB (Myndigheten för säkerhet och beredskap) utgår samhällets 
krisberedskap bland annat från den så kallade ansvarsprincipen vilket innebär 
att den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har 
motsvarande ansvar även under krissituationer. 

Det innebär att kommunerna har ett ansvar för att vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkra den allmänna dricksvattenförsörjningen exempelvis genom att 
ordna med reservvattenförsörjning vid extraordinära händelser och att ha en 
prioriteringsordning för åtgärder då vattenbrist uppstår. Kommunernas ansvar 
omfattar dock inte fastigheter med egen brunn, i de fallen är det 
fastighetsägarens eget ansvar. Den som eventuellt drabbas av sinande brunn 
kan dock höra av sig till sin kommun för att få information om vilket stöd och 
hjälp man kan få. 

 

5.3 Förutsättningar för att använda grundvattentäkter 
för reservvatten 

För att använda identifierade grundvattentäkter för produktion av reservvatten 
krävs djupare kännedom om grundvattentäkterna. Grundvattentäkter för 
reservvatten måste ha tillräcklig kapacitet och vatten av tillräckligt god 
kvalitet.  

Om förutsättningar avseende kvalitet och kvantitet finns givna behöver 
reningsbehov och infrastruktur ses över. Respektive grundvattentäkt kan ha 
olika förutsättningar beroende på ursprunglig vattenkvalitet, och därav olika 
behov av reningsanläggning. För varje grundvattentäkt ska erforderliga 
reningssteg utredas, samt huruvida det finns utrustning och anläggning sedan 
tidigare. Exempelvis pumpar, kemikalietankar, doseringsutrustning, 
överbyggnader, vändplats för fordon etc.  

Nästa steg är att distribuera reservvattnet till abonnenterna via ordinarie 
ledningsnät. Finns det befintliga ledningar framdragna till grundvattentäkten? 
Hur långa ledningar behöver byggas ut för att kunna använda 
grundvattentäkten vid reservvattenförsörjning? 

Utöver rening och infrastruktur behövs även tillstånd från länsstyrelsen för att 
få ta ut vatten från grundvattentäkten. Grundvattenreservoarer är ofta 
sammankopplade i större geografiska ytor och flera grundvattentäkter kan 
härledas till samma grundvattenreservoar. Utredning om hur dessa uttag 
påverkas sinsemellan behöver göras, samt hur enskilda brunnar inom området 
påverkas. 
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Figur 5-1. Beskrivning över de steg som behöver utredas och kostnadsbedömas för att få 
klarhet i grundvattentäkternas förmåga att tillhandahålla reservvatten. 

 
5.4 Ordinarie vattenbehov 
Behovet av dricksvatten varierar beroende på befolkningsmängd och 
verksamheter i kommunens olika verksamhetsområden. Falköpings stad står 
för ungefär 2/3 av kommunens vattenbehov idag. Vid reservvattenförsörjning 
är det inte möjligt att täcka hela vattenbehovet med kommunens egna 
grundvattentäkter. De grundvattentäkter som finns identifierade inom 
kommunen är dessutom ojämnt geografiskt fördelade, vilket innebär att vissa 
orter helt saknar tillgång till reservvattentäkt, eller har reservvattentäkt som 
bara kan täcka en del av behovet, medan andra orter har tillgång till en 
reservvattentäkt med tillräcklig kapacitet.  

Ambitionen för reservvatten bör klargöras i samband med en 
reservvattenplan, det vill säga hur stor del av vattenbehovet som ska 
tillgodoses när ordinarie vattenförsörjning slås ut.  

 

Grundvattentäkt med god kapacitet 
och god kvalitet

Behandling

Reningsbehov

Vattenverk?

Infrastruktur

Pumpar

Ledningsnät

Tillstånd

Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen

Påverkan på 
grundvattentäkter i 

närheten

Befintliga uttag att 
förnya eller helt nytt 

tillstånd?

Vattenskyddsområde
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5.4.1 Dagens vattenbehov  
I tabellen nedan visas vattenbehovet per verksamhetsområde i Falköpings 
kommun år 2019 samt vilken totala kapacitet områdets grundvattentäkter 
bedöms ha. I de fall då rutan för kapacitet är lämnad blank saknas 
grundvattentäkt för området. Om rutan istället har värdet 0 har kapaciteten 
inte kunnat fastställas. Vattenkvalitet har bedömts utifrån kemisk och 
mikrobiell status, och båda parametrarna måste vara tjänliga för att få 
godkänd bedömning. En samlad bedömning utifrån givna förutsättningar har 
genererat en färg på verksamhetsområdet. En grön statusbedömning indikerar 
att det finns grundvatten av tillräcklig mängd och med godkänd kvalitet för 
att klara dagens behov inom området.  

Resultatet av tabellen kan även läsas ut i Figur 5-3, karta över kommunens 
grundvattentäkter. 
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* Summering av kapaciteten av respektive vattentäkt. Antas vara oberoende av varandra och därmed 
kunna leverera beskriven kapacitet. 

** Berör både Mikrobiologisk och Kemisk kvalité. För att kvalitén ska bedömas som tillräcklig ska båda 
parametrarna vara godkända. 

*** Medelvärde av behovet inklusive mejeriet. 

**** Kinnarp och Slutarp försörjs via grundvattentäkter i Åsarp.  

Figur 5-2. Tabell över kapacitet inom varje verksamhetsområde. I flera 
avverksamhetsområdena finns mer än en grundvattentäkt, den sammanslagna kapaciteten 
och sammanvägd kvalitet framgår i tabellen. 

5.4.2 Prognostiserat vattenbehov år 2050 
I gällande översiktsplan (ÖP)2F

3 för Falköpings kommun har befolkningsmålet 
satts till 38 000 invånare år 2030. Befolkningsmålet grundar sig på de 

                                                 

3 Översiktsplan 2017-2030 

Verksamhetsområde Antal 
pe (st) 

Behov 
(m3/dygn) 

Kapacitet 
(m3/dygn)* 

Vattenresurs Vattenkvalité** Status 

Borgunda 60 22 
   

 

Broddetorp 118 25 260 Tillräcklig Okänd  

Dala 89 11 
   

 

Falköping stad*** 17 780 4 315 okänt Otillräcklig Otjänligt  

Floby 1 526 315 1 470 Tillräcklig Tjänligt  

Gudhem 487 96 60 Otillräcklig Okänd  

Högvallsled 26 5 
   

 

Kättilstorp 225 52 100 Tillräcklig Tjänligt  

Odensberg 268 58 115 Tillräcklig Okänd  

Stenstorp 1 752 288 480 Tillräcklig Okänd  

Torbjörntorp 341 104 0 Otillräcklig Okänd  

Valtorp 80 11 
   

 

Vartofta 519 93 120 Tillräcklig Okänd  

Åsarp 564 90 800 Tillräcklig Tjänligt  

 Kinnarp/Slutarp 914 233 0 Tillräcklig**** Tjänligt****  
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befolkningsprognoser som Västra Götalandsregionen (2016) tagit fram som 
visar på en genomsnittlig befolkningstillväxt med ca 360 personer/år i 
kommunen. Det tidsperspektiv som används för vattenbehov i VA-planen är 
2050. 

För att kunna uppskatta framtida vattenbehov har en översiktlig 
vattenbehovsprognos gjorts. Många faktorer är osäkra vid bedömning av 
framtida vattenbehov, då behovet måste beräknas utifrån ett stort antal 
antaganden om bland annat befolkningsmängd, var befolkningsökningen sker 
samt hur mycket vatten som varje person förväntas använda. Vissa 
antaganden i vattenbehovsprognosen baseras på specifika förhållanden i 
kommunen, medan andra antaganden är schablonvärden. Prognosen kan inte 
användas för att ”hitta” ett specifikt år där vattenresursernas kapacitet inte 
motsvarar behoven. De antagande som har gjorts är följande: 

 
 Två scenarion för befolkningstillväxt antas: 

o Maxvärde: Ca 500 personer per år, i linje med ÖP 

o Minvärde: Ca 100 personer per år, i linje med historisk 
tillväxt i kommunen 

 Anslutningsgrad till allmän dricksvattenförsörjning för de personer 
som tillkommer genom befolkningsökning: 100 %.  

 Andelen odebiterat vatten (svinn): 10 procent. 

 Vattenbehov per person och dygn 3F

4 baseras på förbrukning år 2019. 

Idag är antalet anslutna inom verksamhetsområde för vatten ungefär 25 000 
personer4F

5. Tillsammans med de personer som är anslutna via avtal uppgår 
siffran till ca 26 000 personer5F

6. Antalet invånare i Falköpings kommun är 
enligt de senaste siffrorna 33 2466F

7 personer. 

 

Med ett antaget maxvärde för befolkningstillväxt enligt kriterier ovan uppgår 
antalet anslutna till ungefär 31 000 personer år 2030 samt 41 000 personer år 
2050. 

                                                 

4 Svenskt Vatten 

5 Mars 2020: 24 749 personer 

6 Mars 2020: 1080 personer 

7 SCB (2019-12-31) 
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Med ett antaget minvärde för befolkningstillväxt enligt kriterier ovan uppgår 
antalet anslutna till kommunalt vatten till ungefär 27 000 personer år 2030 
samt 29 000 personer år 2050. 

Tabell 5-1. Jämförelse av framtida vattenbehov utifrån befolkningsökning. 
 

Antal anslutna  

(st)  

Vattenbehov 
(miljoner m3/år) 

Dagens situation 25 000 1 900 

Framtida situation år 2050 (min) 29 000 2 400 

Framtida situation år 2050 (max) 41 000 3 100 

 

5.5 Grundvattentäkter inom kommunen 
I Falköpings kommuns vattenförsörjningsplan från 2008 inventerades alla 
vattentäkter inom kommunen samt ett område med potentiella källor, med 
brunnar som inte finns dokumenterade. Syftet med vattenförsörjningsplanen 
var att säkerställa dricksvattenförsörjningen på lång sikt i kommunen genom 
att undersöka möjligheterna att använda kommunens grundvattentäkter som 
reservvatten. 

Kommunens grundvattentäkter visas i nedanstående karta, Figur 5-3 där det 
framgår huruvida grundvattentäkten bedöms ha tillräckligt god kvantitet och 
kvalitet. Kvantitetsbedömningen utgår från det framräknade vattenbehovet i 
kap 5.4.2 utifrån respektive verksamhetsområde.  

 

 



 26 

 

Figur 5-3. Karta över kommunens grundvattentäkter inklusive en bedömning av 
verksamhetsområdets tillgång till grundvatten med avseende på tillräcklig kapacitet och 
god kvalitet. 
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Tillstånd för vattenuttag saknas för samtliga grundvattentäkter. Information 
om distributionsnät och teknisk anordning finns inte framme. 
Vattenskyddsområde finns för Kättilstorp, Åsarp, Stenstorp och 
Stockakällan i Floby.  

För att kunna fatta beslut om kommunens grundvattentäkter ska användas 
för reservvattenförsörjning, eller om man också ska undersöka alternativ 
utanför kommunen behöver ett antal undersökningar och utredningar om 
vattentäkterna genomföras, se Bilaga 3; Åtgärder reservvatten. 

Nedan beskrivs vattentäkterna i Falköpings kommun utifrån känd kvalitet 
och kvantitet. För mer information hänvisas till Bilaga 2; Grundvattentäkter 
inom kommunen. 

 

5.5.1 Grundvattentäkter i Falköping stad 
I Falköping stad finns tio vattentäkter samt källor vid Mösseberg. Flera av 
vattentäkterna har problem med vattenkvaliteten, bland annat avseende 
bekämpningsmedel och det är osäkert hur många av vattentäkterna som kan 
användas. Dålig vattenkvalitet eller utmaningar med avseende på tekniska 
lösningar gör att de flesta av täkterna inte kan användas. I Falköping kan det 
vara aktuellt med borrning efter nya grundvattentäkter 

 

5.5.2 Vattentäkter i Floby och Odensberg 
Kapaciteten hos vattentäkterna i Floby och Odensberg är tillräckliga för att 
försörja orterna. I Floby täcker Stockakällan hela vattenbehovet med god 
marginal. I Odensberg behövs utredning om vilken av vattentäkterna som 
finns kvar (vattentäkt P1 eller P2) samt om kapaciteten kan täcka viss del av 
behovet mellan Odensberg och Falköping. 

Vattenskyddsområde finns för Stockakällans vattentäkt, men saknas för 
övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag av vatten. 

 

5.5.3 Vattentäkter i Åsarp, Slutarp och Kinnarp 
Vattenbehovet i Åsarp, Kinnarp och Slutarp är strax över 200 m3/d, vilket kan 
täckas av vattentäkten Gamla vattenverket i Åsarp. Regelbundna vattenprov 
på reservvatten genomförs och vatten är tjänligt att användas som 
dricksvatten. Eventuellt kan även fler abonnenter mellan Slutarp och 
Falköping försörjas med reservvatten från vattentäkten i Åsarp. 
Vattentäkterna i Slutarp och Kinnarp har okänd kapacitet och kvalitet. 
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Vattenskyddsområde finns för Gamla vattenverkets vattentäkt i Åsarp, men 
saknas för övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag 
av vatten. 

 

5.5.4 Vattentäkter i Vartofta och Kättilstorp 
Vattenbehovet i Vartofta och Kättilstorp är ca 80 m3/d, vilket kan täckas av 
vattentäkten i Kättilstorp. Regelbundna vattenprover på reservvatten 
genomförs och vatten är tjänligt med anmärkning med avseende på total 
radioaktivitet. 

Vattenskyddsområde finns för vattentäkten i Kättilstorp, men saknas för 
övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag av vatten. 

 

5.5.5 Vattentäkter i Stenstorp och Broddetorp 
Vattenbehovet på ca 370 m3/d i Stenstorp kan täckas av gamla vattentäkten 
i Stenstorp. Kvaliteten behöver utredas. Eventuellt kan behovet delvis täckas 
för abonnenter längs sträckan Valtorp - Stenstorp - Dala - Borgunda.  

 

5.5.6 Vattentäkter i Gudhem och Torbjörntorp 
I Gudhem och Torbjörntorp finns problem att täcka vattenbehovet på ca 
120 m3/d respektive ca 60 m3/d. Det behövs undersökningar för att utreda 
om kapacitet och kvalitet på tillgängliga vattentäkter är tillräcklig. I 
Torbjörntorp finns ingen befintlig vattentäkt, men det finns en brunn som 
skulle kunna undersökas om den kan användas för vattenförsörjning. På 
sträckan mellan Borgunda och Falköping är enstaka fastigheter anslutna för 
att tillgodose sitt totala vattenbehov på knappt 300 m3/d. 

Vattenskyddsområde finns för vattentäkten i Stenstorp. Vattenskyddsområde 
saknas för övriga vattentäkter. Ingen av vattentäkterna har tillstånd för uttag 
av vatten. 

 

5.6 Reservvattenhantering utanför kommungränsen 
I vissa angränsande kommuner pågår utredningar för reservvattenförsörjning, 
medan andra har löst sin reservvattenförsörjning. Nedan sammanfattas 
alternativ för reservvattenförsörjning från närliggande kommuner.  

 

5.6.1 Skara 
I Skara kommun används vattentäkten i Axvall för reservvattenförsörjning. 
Vattentäkten har utvecklats för att kunna tillgodose en stor del av 
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vattenbehovet i kommunen och försetts med nytt, utökat tillstånd för uttag, 
nytt vattenskyddsområde och nya vattenskyddsföreskrifter från 2015. 

 

5.6.2 Skövde 
Större delen av Skövde kommun försörjs med vatten från Vättern via 
Skaraborgsvatten. Reservvattenförsörjning sker via flera grundvattentäkter. 
Det pågår ett arbete med att se över möjligheterna att ta ut mer vatten från 
vissa reservvattentäkter och eventuellt lägga ner andra. Den sammanlagda 
kapaciteten hos alla reservvattentäkter är inte känd. 

Skövde har en ambitionsnivå att kunna täcka 50 % av kommunens 
vattenbehov genom reservvattenförsörjning i tre månader. 

 

5.6.3 Tidaholm 
Tidaholms kommun har sedan 2013 ett intentionsavtal med Skaraborgsvatten 
om överföringsledning mellan respektive vattentäkter. Anledningen är att 
säkra hela eller delar av reservvattenförsörjningen för respektive part. 
Tidaholms kommun försörjs via Källefalls grundvattentäkt.  

Med hjälp av Källefalls vattentäkt beräknas 1/3 av reservvattenbehovet inom 
Skaraborgsvattens distributionsområde kunna täckas.   

 

5.7 Samhällsekonomiska konsekvenser vid störning i 
vattenförsörjning 

Dricksvattenförsörjningen utgör en mycket viktig samhällsfunktion och 
störningar och avbrott i försörjningen kan få allvarliga konsekvenser för såväl 
dricksvattenproducenten som hos medborgare, företag och andra 
verksamheter. Det är därför viktigt att aktivt hantera de risker som finns, och 
genom ett långsiktigt arbete trygga de förutsättningar som krävs för en robust 
och hållbar dricksvattenförsörjning. Det övergripande syftet med att bedöma 
samhällskostnader som kan uppstå när vattenförsörjningen uteblir eller störs 
är att tydliggöra värdet av att skydda och säkerställa 
dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden.  
 

5.8 Fortsatt arbete inför reservvattenplan 
I dokumentet Översiktlig beskrivning av dricksvattentillgångar från 2011 
konstateras att hela kommunen inte enkelt kan täckas in med endast en 
reservvattentäkt utan det erfordras ett relativt omfattande system av 
vattentäkter, om reservvattenförsörjning ska ordnas i sin helhet inom 
Falköpings kommun. 
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Ett antal förslag till vidare arbete lyfts fram i Översiktlig beskrivning av 
dricksvattentillgångar och dessa är fortfarande relevanta att arbeta vidare 
med.  

1) Reservvattenförsörjning ordnas via flera grundvattentäkter inom 
Falköpings kommun. När kännedom finns om grundvattentäkters 
kvalitet och kvantitet går man vidare till steg 2 och/eller steg 3 

2) Reservvattenförsörjning ordnas via flera vattentäkter som kan finnas 
både inom Falköpings kommun och regionalt 

3) Reservvattenförsörjning löses genom samarbete med andra 
kommuner, bolag och förbund med en kommunövergripande 
lösning. 

För att komma vidare föreslås ett antal utredningar som sammanfattningsvis 
innebär att Falköpings kommun i första hand måste besluta om inriktning 
kring vilka scenarier som kan tillgodose reservvattenbehovet till 100% samt 
fatta ett strategiskt beslut kring om försörjningen ska ordnas inom kommunen 
eller regionalt. Man behöver i nästa steg undersöka de grundvattenmagasin 
som är aktuella som reservvattentäkter med avseende på uttagskapacitet och 
kvalitet. Tex behöver en inventering av markanvändning kring 
grundvattenmagasinen göras. För de täkter som fortsatt bedöms vara 
intressanta påbörjas arbete med att söka tillstånd för vattenuttaget samt att 
skapa vattenskyddsområde. 

En annan aspekt som är viktig att beakta vid planering av framtida 
reservvattenförsörjning är om Falköpings kommun har ambitionen att ha de 
personella resurser som krävs för att drifta och underhålla vattentäkter och 
vattenverk inom kommunen, eller om man istället ska satsa på att köpa in den 
tjänsten från en närliggande kommun genom att nyttja deras vattentäkter, 
vattenverk och personella resurser.  

För att strukturera och välja det lämpligaste och mest hållbara alternativet kan 
en multikriterieanalys vara till hjälp. En multikriterieanalys är ett strukturerat 
tillvägagångssätt för att analysera och jämföra alternativ baserat på en 
uppsättning kriterier, där valda kriterier till exempel kan uttryckas som 
egenskaper eller mål som respektive handlingsalternativ ska uppfylla. 
Alternativen poängsätts därefter på hur väl de uppfyller de kriterier som valts. 
I en multikriterieanalys är det även möjligt att ge olika viktning till de 
ingående kriterierna. Viktningen ska avspegla kriteriernas relativa betydelse 
med hänsyn till det övergripande syftet med åtgärderna.  
 

I Bilaga 3. Åtgärder reservvatten sammanställs identifierade åtgärder 
avseende befintliga grundvattentäkter inom kommunen samt åtgärder för att 
jämföra olika handlingsalternativ för reservvattenförsörjning.  
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5.8.1 Utredningar att ta fram inför reservvattenplan 
 

5.8.1.1 Grundvattentäkter 
För att kunna arbeta vidare med planering och ambitionsnivå för 
reservvattenförsörjning behöver ett antal åtgärder genomföras. Genom 
provtagning och undersökning av kommunens reservvattentäkter kan 
kommunen få en tydligare bild av vilka vattentäkter som är möjliga att 
använda för reservvattenförsörjning samt om det finns möjlighet för vissa 
vattentäkter att försörja fler orter, alternativt att reservvatten kan ombesörjas 
i samarbete med kranskommuner.  

Följande utredningar bör tas fram för respektive grundvattentäkt som är 
intressant att gå vidare med för reservvattenproduktion.  

- Kapacitet 
- Kvalitet  
- Reningsbehov 
- Infrastruktur; ledningsnät, tekniska anordningar  
- Tillstånd 

Samtliga utredningar bör innehålla en kostnadsbedömning för föreslagna 
åtgärder för att olika handlingsalternativ ska kunna jämföras. Till viss del har 
kapacitet och kvalitet redan undersökts, men endast oberoende av varandra 
och inte sammantaget. 

 

5.8.1.2 Samverkan över kommungränser 
Samverkan över kommungränserna – en utredning som visar om det finns 
möjlighet att samarbeta, att bygga överföringsledningar och hjälpas åt i frågan 
om reservvatten 

Prioriteringsordning – inom kommunen om enbart inomkommunal lösning 
väljs, i annat fall tillsammans med berörda kommuner eller kommunförbund. 
Om enbart delar av vattenbehovet kan produceras – hur ska detta vatten 
fördelas? Vattensparande åtgärder? 

 

5.8.1.3 Ambitionsnivå för reservvattenförsörjning 
Falköpings kommun behöver i framtida planering av reservvattenförsörjning 
slå fast till vilken grad kommunen ska kunna försörjas med reservvatten samt 
vilka övriga åtgärder som kan tillämpas samtidigt som reservvattendrift. En 
sådan vattenbesparande åtgärd kan vara exempelvis bevattningsförbud.  
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6 Delrapport VA-utveckling utanför 
kommunalt VA 

 

Med utgångspunkt i det nuläge som beskrivs i VA-översikten och strategier i 
VA-planen har två fokusområden för VA-utveckling utanför 
verksamhetsområde arbetats fram: 

 

 VA-utveckling på landsbygden 
 VA-utveckling i anslutning till verksamhetsområde för VA 

 

Kapitlet tydliggör riktlinjer och arbetssätt för VA-huvudmannen (kommunen) 
och tillsynsmyndigheten (MÖS) i områden där VA-försörjning planeras att 
byggas ut genom kommunalt VA samt där VA-försörjningen på sikt förväntas 
vara enskild. Som underlag till kapitlet har en GIS-analys genomförts i syfte 
att identifiera områden i kommunen som kan ha behov av att lösa 
VA-försörjning i ett större sammanhang enligt vattentjänstlagen. 

 

6.1 Behov av VA-försörjning i ett större sammanhang 
För områden som ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för VA kan 
bebyggelsestrukturen innebära problem att lösa VA-försörjningen på den 
enskilda fastigheten, vilket kan leda till behov av att lösa VA-försörjningen i 
ett större sammanhang. Kommunens skyldighet att bygga ut kommunalt 
vatten och avlopp regleras genom 6 § i vattentjänstlagen 7F

8: 

 

6 § LAV 

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 
vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses 
i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 

 

                                                 

8 Lagen om Allmänna Vattentjänster; LAV (2006:412) 
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Grundprincipen, vilken bland annat är omnämnd i propositionen till 
vattentjänstlagen, är att 20-30 närliggande hushåll utgör ett större 
sammanhang. Det kan dock vara färre beroende på hur nära hushållen eller 
gruppen av hushåll ligger ett annat större sammanhang. 

I grunden handlar 6§ om att bebyggelsen ligger så tätt att det inte är säkert att 
VA kan lösas enskilt på varje fastighet utan att riskera avloppspåverkan i 
enskilda dricksvattenbrunnar. I många kommuner finns flera områden som 
riskerar att bli så kallade ”6§-områden”, vilket föranleder att den aktuella 
kommunen behöver utreda om kommunalt vatten och avlopp behöver byggas 
ut, eller om VA-försörjning fungerar tillfredsställande med enskilda 
VA-lösningar. Länsstyrelsen kan förelägga kommunen att bygga ut 
kommunalt vatten och avlopp enligt 6§. Det finns inga utpekade 6§-områden 
i Falköpings kommun.  
 
6.1.1 GIS-analys av Falköpings befolkningsstruktur 
En GIS-analys har genomförts i syfte att identifiera områden i kommunen 
som ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt VA, och som kan 
tänkas omfattas av 6§ i vattentjänstlagen på grund av tät bebyggelsestruktur. 
Utgångspunkten i GIS-analysen för Falköpings kommun var att identifiera 
områden med 10 bostadshus eller fler, där avståndet mellan två hus är max 
100 meter (viket kan jämföras med 20-30 hushåll som anges i propositionen 
till vattentjänstlagen). 25 områden uppfyllde dessa kriterier. Syftet med 
GIS-analysen var att jämföra utbredningen av den täta bebyggelsen utanför 
verksamhetsområde för kommunalt VA med VA-föreningarnas utbredning 
och hitta eventuella områden som kan behöva hanteras i ett större 
sammanhang. 
 
Av de 25 områdena som identifierades i GIS-analysen omfattar endast tre 
områden fler än 20 bostadshus, se Figur 6-1. Övriga områden har 10-16 
bostadshus. Huvuddelen av identifierade områden (17) ingår i VA-föreningar 
och har därmed löst sin VA-försörjning i ett större sammanhang. Övriga 
områden har inspekterats av MÖS under 2011-2014 och har eller är på väg 
att ersätta eventuella bristfälliga avlopp.  
 
En stor del av Falköpings kommun består av landsbygd med gles bebyggelse. 
GIS-analysen bekräftar även att förekomsten av tät bebyggelsestruktur i 
Falköpings kommun är ovanlig i områden som inte redan omfattas av 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.  
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Figur 6-1. Utbredning av tätbebyggda områden utanför verksamhetsområde för VA. 

 

6.1.2 VA-utveckling på landsbygden 
Utanför tätorterna sker VA-försörjningen antingen enskilt på den egna 
fastigheten eller genom gemensamma anläggningar med grannar. I vissa 
områden har fastighetsägare skrivit avtal med kommunen om att köpa 
vattenförsörjning och/eller avloppshantering från den allmänna 
anläggningen.  

Falköpings kommun arbetar efter en modell för VA-utbyggnad där 
fastighetsägare utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp 
kan gå samman och bilda en så kallad VA-förening och få ekonomiskt stöd 
för anslutning till kommunalt vatten och avlopp via avtal utanför 
verksamhetsområde. Detta är en del av kommunens satsning för 



 35 

landsbygdsutveckling8 F

9. Syftet med bidraget är att främja 
landsbygdsutveckling och minska miljöpåverkan från enskilda avlopp. Stödet 
har funnits sedan 2013 och stora delar av landsbygden är ansluten till 
kommunalt vatten och avlopp på detta sätt.  

I kommunen finns idag ca 4 800 fastigheter med enskilda avlopp (så kallade 
små avloppsanläggningar). Totalt är omkring 460 fastigheter anslutna via 
avtal för enskild fastighet eller gemensamt i en VA-förening.   

 

6.2 MÖS strategi för tillsyn av enskilda avlopp 
MÖS utför tillsyn av enskilda avlopp och erbjuder även VA-rådgivning för 
fastigheter som ska åtgärda sina avlopp. MÖS har en väl förankrad strategi 
för tillsynsarbetet som beskrivs på MÖS hemsida.  

 

6.2.1 Mål och bakgrund 
MÖS mål är att arbeta med att stimulera fastighetsägare att förbättra sina små 
avlopp med bakgrund av fyra övergripande faktorer: 

 

 Lagar och regler som berör små avlopp 
o Nationella miljökvalitetsmål 
o Miljöbalken 
o Föreskrifter och allmänna råd 
o Nämndriktlinjer för normal och hög skyddsnivå 

  

 EU:s vattendirektiv 
o God vattenstatus i alla vattenförekomster senast år 2027.  
o Prioritering av åtgärder för små avlopp i områden med 

vattenförekomster som har sämre status än god.  
 

 Femprocentsmålet 
o Åtgärdstakt: Åtgärdstaken behöver öka till att minst 5 % av 

de små avloppen åtgärdas årligen 
o Ny vägledning från Havs- och vattenmyndigheten ger 

ytterligare vägledning som påverkas MÖS arbete avseende 
bland annat prövning av tillstånd för små avlopp för att höja 
och bibehålla kvaliteten 

                                                 

9https://www.falkoping.se/byggabo/vattenochavlopp/anslutningtillkommunaltvanat/bidragtillforening
arsomanslutertillkommunaltavlopp.4.5e9b54d313c68163c381908.html 

 

https://www.falkoping.se/byggabo/vattenochavlopp/anslutningtillkommunaltvanat/bidragtillforeningarsomanslutertillkommunaltavlopp.4.5e9b54d313c68163c381908.html
https://www.falkoping.se/byggabo/vattenochavlopp/anslutningtillkommunaltvanat/bidragtillforeningarsomanslutertillkommunaltavlopp.4.5e9b54d313c68163c381908.html
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 Lokala faktorer 
o MÖS arbete med avseende på vatten styrs av påverkan från 

klimatförändringar (främst förändrade 
grundvattenförhållanden) i olika kommundelar 

o Praktisk hänsyn behöver tas avseende bland annat att 
undvika lokal grävarbrist som påverkar möjligheter för 
fastighetsägare att åtgärda sina avlopp. detta görs genom att 
insatser sprids över alla medlemskommuner med ett rullande 
schema på 5-6 år framåt för att skapa framförhållning 

o Prioritering av tätbebyggda delavrinningsområden med 
möjligheter att bygga gemensamma lösningar i områden där 
statusen i vattenförekomster är sämre än god. 
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6.3 VA-utveckling i anslutning till verksamhetsområde 
för VA 

I kommunens tätorter sker VA-försörjningen genom allmänna anläggningar 
för vatten och avlopp. Vid planering av utbyggnad av bland annat bostäder, 
verksamheter och vägar beaktas VA-försörjning i tidigt skede. Samordning 
med övrig samhällsplanering handlar om att utbyggnad av kommunala 
VA-ledningar och verk ska kunna planeras inom den tid det tar att förverkliga 
detaljplanen, men även i de fall när utbyggnad av kommunalt VA behöver 
genomföras med ett större helhetsgrepp än en detaljplan.  

Hur mark- och vattenområden och bebyggelse inom kommunen ska 
användas, utvecklas och bevaras kan regleras med detaljplaner eller 
områdesbestämmelser. Processen för framtagande och utformning av 
detaljplaner och områdesbestämmelser regleras i plan- och bygglagen 
(2010:900).  

I Falköpings kommun finns detaljplaner för Falköpings stad, Stenstorp, 
Valtorp, Borgunda, Åsarp, Kättilstorp, Gudhem, Odensberg, Kinnarp, 
Slutarp, Broddetorp, Vartofta, Floby och Torbjörntorp. Syftet med 
detaljplanering i kommunen är att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ta ställning till hur ett område ska utvecklas och samspela med sin 
omgivning, med målet att få en god bebyggelseutveckling. Kommunens 
detaljplaner reglerar bland annat vad marken får användas till, var man får 
bygga, vad byggnaderna ska användas till och hur stora de får vara. 
Områdesbestämmelser finns runt kommunens kyrkor på landsbygden. Syftet 
med kommunens områdesbestämmelser är framför allt att bebyggelsen ska 
samverka med kulturmiljön och landskapet. 

Verksamhetsområde för kommunalt VA finns i de flesta områden som 
omfattas av detaljplan, samt i vissa områden som omfattas av 
områdesbestämmelser. Verksamhetsområde för kommunalt VA förekommer 
även i områden som varken omfattas av detaljplan eller 
områdesbestämmelser.  
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7 Delrapport Brand- och släckvatten 
 

Det övergripande syftet med aktuellt kapitel är att få ett gemensamt underlag 
som beskriver hur kommunen arbetar och kan arbeta förebyggande för att 
minska skadan till följd av en brand samt hur behovet av vatten till 
brandsläckning, s.k. brandvattenbehovet, kan tillgodoses inom och utanför 
verksamhetsområde för dricksvattenförsörjning. Målet är att kunna 
effektivisera arbetet relaterat till aktuella frågeställningar samt tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan enheterna i kommunen.  
Det finns fyra övergripande strategier för VA-försörjningen i Falköpings 
kommun, dessa presenterades i kapitel 2. Tre av dessa strategier går att 
relatera till arbetet med brand- och släckvattenfrågor, dessa presenterade i 
Tabell 7-1. Från de övergripande strategierna har det formulerats 22 specifika 
strategier för VA-försörjningen i Falköpings kommun. Inga av de specifika 
strategierna berör direkt arbetet med brand- och släckvatten. 

Tabell 7-1. Övergripande strategier för VA-försörjningen i Falköpings kommun som går att 
relatera till arbeten med brand- och släckvattenfrågor i kommunen.  

Övergripande strategi  
Kommunen ska verka för att 
bibehålla och uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten 

Genom att arbeta förebyggande 
med släckvattenhanteringen inom 
kommunen minskas risken för 
spridning av förorenat släckvatten 

VA-försörjning ska vara en naturlig 
del i kommunens 
samhällsplanering 

Idag är brandvattenbehovet en 
naturlig del plan- och 
bygglovsprocessen 

Kommunens ska verka för ökad 
medvetenhet hos allmänheten i 
frågor och problematik som rör 
vatten och avlopp 

Lyfter frågor som exempelvis 
spridning av förorenat släckvatten 
och återströmningsskydd för 
anslutning med sprinkler. 

 
 

7.1 Krav på brand- och släckvatten 
Ansvar för tillhandahållandet av brandvatten från den allmänna VA-
anläggningen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att skydda recipienter 
och råvattenkällor från förorenat släckvatten berör flera aktörer inom och 
utanför kommunen. Flera lagar berör ansvaret för brand- och 
släckvattenhanteringen i en kommun, varav de av störst betydelse är Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor, och Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster (LAV).  
 
Lagen om Skydd mot Olyckor beskriver det förebyggande 
brandskyddsarbetet, där ansvaret dels ligger på den enskilda men också på 
Räddningstjänsten vilken i Falköpings kommun är Samhällsskydd Mellersta 
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Skaraborg som även är verksam inom Götene, Skara och Tidaholms kommun. 
Den enskilda beskrivs som ägare eller nyttjanderättsinnehavare till byggnad 
eller annan anläggning vilken i skälig omfattning ska tillhandahålla utrustning 
för släckning av brand. Kommunen, ofta Räddningstjänsten, ska för skydd av 
människors liv och hälsa samt egendom och miljö se till att åtgärder vidtas 
för att förebygga bränder och skador till följd av bränder, samt verka för 
skydd mot andra olyckor än bränder.  
 
Tillhandahållande av vatten för brandbekämpning berörs av Lagen om 
allmänna vattentjänster (LAV) och det framkommer av lagen att VA-
huvudmannen inte har något juridiskt ansvar eller skyldighet att tillhandahålla 
brandvatten inom eller utanför verksamhetsområde för allmän VA-
försörjning. Om det däremot är förenligt med anläggningens huvudsakliga 
ändamål, bör den ordnas och drivas så att andra allmänna intressen kan 
tillgodoses. Andra allmänna intressen inkluderar bl.a. Räddningstjänstens 
intressen av vatten för brandbekämpning.  
 
Enligt lag är det tydligt att kommunen som helhet har ett ansvar för brand- 
och släckvattenhanteringen. Enligt de ställningstaganden som är beskrivna i 
kommunens VA-plan beskrivs kommunen även där vara ansvarig part för 
arbetet. Föreliggande brand- och släckvattenplan beskriver därför en 
organisationsövergripande arbetsprocess för brand- och 
släckvattenhanteringen i Falköping kommun.  
 
Merkostnader för investering, tillsyn och underhåll av anordningar för brand- 
och släckvattenhanteringen ska inte belasta kommunens VA-avgifter utan 
finansieras på annat sätt via skattekollektivet. Systemet för tillhandahållandet 
av brandvatten kan vara konventionellt eller alternativt, mer beskrivet i 
delkapitel 7.4. Utformningen av de två systemen påverkar kostnader för val 
av dimension på ledningar och ventiler, antalet brandposter, behov av 
underhåll och tillsyn samt typ och antal tankfordon. För att ta fram en rättvis 
kostnadsbild behöver avvägningar mellan upprätthållande av god 
vattenkvalité i ledningssystemet och behov av brandvatten göras mellan VA-
huvudman och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.  
 

7.2 Samordningsprocesser 
Brand- och släckvattenplanen ska användas som stöd för VA, Samhällsskydd 
Mellersta Skaraborg (SMS), Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) och 
Stadsbyggnadsavdelningen i olika samordningsprocesser.  
 
I Falköpings kommun utreds brandvattenbehovet i samband med 
planprocessen till nya detaljplaner. Stadsbyggnadsavdelningen sammankallar 
alla intressenter, inklusive VA och SMS, för att kunna yttra sig i sakfrågor 
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kopplat till den nya detaljplanen. Brandvattenbehovet utreds därför i tidigt 
skede där både VA och SMS har möjlighet att yttra sig.  
VA har i uppgift att tillsammans med SMS utreda brandvattenbehovet och 
behovet av brandposter inom verksamhetsområde för dricksvatten. SMS har 
i uppgift att även säkerställa brandvattenbehovet utanför 
verksamhetsområdet. 
 
Kopplat till det förebyggande arbetet för släckvattenhantering är det SMS 
som ansvarar för det förebyggande brandskyddsarbetet i kommunen, MÖS 
som har befogenhet i att ställa krav på verksamhetsutövare och i vissa fall 
även privatpersoner, samt VA som har kunskap om ledningsnätet.  
 
I Figur 7-1 sammanställs de samordningsprocesser, berörda verksamheter och 
projekt-/arbetsgrupper kopplat till brand- och släckvattenarbetet i Falköpings 
kommun. En beskrivning av arbetet rörande brand- och släckvatten har 
strukturerats efter samordningsprocesser (delkapitel 7.3 – 7.5) och förslag till 
uppgifter att arbeta vidare med till nästa revideringsomgång av VA-planen 
presenteras i delkapitel 7.6.  

 

Figur 7-1. Samordningsprocesser, berörda verksamheter och projekt-/arbetsgrupper kopplat 
till brand- och släckvattenarbetet i Falköpings kommun. 

 
 
 
 

Brandvatten vid nyanläggning

Berörda verksamheter:
Stadsbyggnad, VA, SMS 

Behandlas av:
Projektgrupp detaljplan och 

rutiner för bygglovshantering

Vatten till 
brandsläckning

Berörda verksamheter:
VA, SMS

Behandlas av:
Ny arbetsgrupp

Förebyggande arbete med 
släckvattenhantering

Berörda verksamheter:
MÖS, SMS, VA

Behandlas av:
Ny arbetsgrupp

Brand- och släckvattenfrågor 
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7.3 Brandvatten vid nyanläggning  
I aktuellt delkapitel beskrivs hur brandvattenbehovet hanteras i plan- och 
bygglovsprocessen. Hur släckvattenfrågan hanteras vid nyanläggning 
beskrivs i delkapitel 7.5. 
 

7.3.1 Samarbete i planprocessen – Projektgrupp detaljplan 
För att kunna ta fram bra lösningar till brandvattenhantering i nya detaljplaner 
är det viktigt att VA och SMS involveras och deltar tidigt i planprocessen. 
Stadsbyggnadsavdelningen, som har hand om planprocessen i nya 
detaljplaner, har som rutin att bl.a. bjuda in VA och SMS till ett gemensamt 
uppstartsmöte för planarbetet, arbetsmöten vid behov, samt interngranskning 
innan samråd. Rutinen fungerar bra och det finns goda förutsättningar för att 
lyfta brandvattenbehovet i ett tidigt skede.  
 
I planprocessen skapas möjligheter för en god teknisk försörjning av dricks- 
och brandvatten. Hur brandvattenbehovet ska tillgodoses med 
dimensioneringskrav, översiktlig dimensionering av ledningar och placering 
av brandposter genomförs parallellt med planprocessen av VA och SMS. En 
detaljerad dimensionering och systemutformning är en fråga som följer med 
VA och SMS till detaljprojekteringsskedet.  
 

7.3.2 Samarbete i bygglovsprocessen 
Rutin finns för brandplanering vid bygglovsansökan och berör samarbetet 
mellan Stadsbyggnad och SMS.  
 
För privata fastighetsägare har VA tagit fram regler för anslutning av 
vattenanläggning för brandsläckning, d.v.s. sprinkler och 
återströmningsskydd. Reglerna finns tillgängliga på kommunens webbplats 
vilket Stadsbyggnadsavdelningen vid behov informerar om i 
bygglovsprocessen. VA har ansvar att information finns med och är 
uppdaterad på hemsidan.  
 

7.4 Vatten till brandsläckning 
I följande delkapitel beskrivs information om systemutformning för 
brandvatten inom och utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning 
samt anordningar för brand och släckvattenuttag.  
 

7.4.1 Allmän information om systemutformning för 
brandvattenbehov 

Systemutformning och råd enligt VAV P76 Vatten till brandsläckning samt 
VAV P83 Allmänna vattenledningsnätet bör följas vid dimensionering av det 
allmänna ledningsnätet vid brandsläckning. Publikation VAV P114 
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Distribution av dricksvatten finns som remissversion (2019-04-26) och 
kommer, när den är fastställd, ersätta P76 samt P83. 

Konventionellt system 
Inom områden där brandsläckning sker med vatten direkt från brandpost, s.k. 
konventionellt system, bör riktvärdena för flöden enligt Svenskt Vatten följas, 
se Tabell 7-2. Lägsta trycknivå för det allmänna vattenledningsnätet bör ej 
understiga 15 m över markplanet vid brandpost. Avståndet mellan 
brandposter i tätbebyggelse är vanligen 150 m. Maximalt avstånd mellan 
brandposter avgörs i samråd med SMS vid alla nya detaljplaner samt större 
ombyggnation av VA-nätet.  

Tabell 7-2 Riktvärden för brandvattenuttag (Svenskt Vatten, 2001).  

Områdestyp Brandvattenuttag 

A. Bostadsområden eller andra 
jämförbara områden med 
serviceanläggningar 

 

 

 

1) Flerfamiljshus lägre än 4 våningar, 
villor, radhus och kedjehus. 

10 l/s (600 l/min) 

2) Annan bostadsbebyggelse. 20 l/s (1 200 l/min) 

B. Industriområden, enstaka 
industrianläggningar eller andra från 
brandsynpunkt jämförliga områden 

 

 

1) Låg brandbelastning, d v s brandsäkra 
byggnader utan upplag av brännbart 
material 

10 l/s (600 l/min) 

2) Normal brandbelastning, d v s 
brandsäkra byggnader utan större 
upplag av brännbart material 

20 l/s (1 200 l/min) 

3) Hög brandbelastning såsom 
snickerifabriker, brädgårdar o dyl. 

40 l/s (2 400 l/min) 

4) Exceptionell brandbelastning såsom 
oljehanteringsanläggningar 

> 40 l/s (> 2 400 l/min) * 

*) Bestäms i samråd med SMS 
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Alternativsystem 
Inom områden där brandvattnet tillhandahålls via tankfordon i kombination 
med ett glest brandpostnät, s.k. alternativsystem, bör maximalt avstånd till 
brandpost vara 1 000 m från yttersta bebyggelsen. Från enskild brandpost bör 
system med tankfordon kunna ta ut minst 15 l/s. Placering ska ske i samråd 
med SMS.   
Inom områden som klassas med områdestypen A1 och B1 enligt Tabell 7-2 
godkänns normalt alternativsystem, dock med ett minsta flöde om 15 l/s (900 
l/min). 
 

7.4.2 Anordningar för brand- och släckvattenuttag 
På vattenledningsnätet sitter spolposter för skötsel och underhåll av 
ledningsnätet. Dessa spolposter finns i två olika varianter; (1) spolposter som 
har begränsat uttag och som endast används för spolning av ledningsnätet, 
och (2) spolposter som sitter på en större ledning och där det finns möjlighet 
till brandvattenuttag enligt Tabell 7-2. Spolposter med möjlighet till 
brandvattenuttag kan i en krissituation användas av SMS för brandsläckning 
men får endast ses som bonus då underhållet ej prioriteras ur 
brandvattensynpunkt. VA-enheten äger majoriteten av spolposterna (fåtalet 
är privatägda). Utöver spolposter finns det även brandposter/prioriterade 
brandposter på ledningsnätet. Dessa anordningar är till för brandvattenuttag. 
Brandposterna ägs av SMS. 

 
Drift och underhåll  
En gång per år utför SMS tillsyn av de prioriterade brandposterna. Vid 
tillsynen öppnas och stängs brandposterna tillsammans med en okulär 
besiktning av status och markeringar. Om det vid tillsynen påträffas ett fel 
rapporters det som en driftstörning i kommunens VA-karta Valvet.  
 
Varje år erhåller VA ett kommunbidrag från skattekollektivet, detta för att 
täcka de investerings- och underhållskostnader som driftstörningarna på de 
prioriterade brandposterna innebär. Ett konventionellt system innebär större 
dimensioner på ledningar och kan orsaka långa uppehållstider och låg 
omsättning i systemet. För att motverka en eventuell försämring i 
vattenkvalité erfordras spolning. Bidraget ska också täcka de utökade 
underhållskostnader som ett konventionellt brandvattensystem innebär samt 
de tomter som har en anslutningspunkt för VA men som ännu inte sålts.  
 
Om kommunbidraget täcker de faktiska kostnaderna kopplat till investerings- 
och underhållsarbetet för brandvattenförsörjning är inte utredd inom 
kommunen. Det är relativt lätt att följa upp investeringskostnader som 
exempelvis byte av brandposter men desto svårare att beräkna kostnader för 
det drift- och underhållsarbete som varje år erfordras. För uppföljning av 
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underhållskostnaderna rekommenderas att en översyn genomförs för alla 
typer av underhållsarbeten.  
 
Ett indirekt underhåll av spolposter med möjlighet för brandvattenuttag sker 
i samband med underhållsspolning av VA-ledningsnätet samt vid 
avstängningar och arbete på ledningsnätet. Det indirekta underhållet har inte 
till syfte att säkra brandposternas fulla funktion utan för att säkerställa en god 
vattenkvalité till konsumenterna.  
 
Det finns ingen rutin för snöröjning vid prioriterade brandposter. Trots detta 
utgör det normalt inga problem att komma åt brandposterna vid snöiga 
väderförhållanden. 
 
För att undvika överasfaltering av brandposter genomför Gata/Park en okulär 
inventering innan och efter omasfaltering. I samband med inventeringen 
genomförs ingen kontroll gentemot VA-kartan Valvet som de har tillgång till. 
För att verifiera att VA-kartan stämmer överens med verkligheten och vise 
versa, ställs det krav på asfaltsentreprenören att verifiera okulära 
observationer med vad VA-kartan visar. Skulle en prioriterad brandpost trots 
inventeringen överasfalteras kommer det upptäckas i den årliga tillsynen som 
SMS gör av brandposterna. 

 
Kartsystem 
Kommunens kartsystem för VA-ledningar och anordningar återfinns i Valvet. 
SMS har tillgång till Valvet och kan därför få uppdaterad information om 
position, dimension och material för prioriterade brandposter. Kartsystemet 
uppdateras kontinuerligt och det finns information om planerade ledningar 
och brandposter samt vilka som är tagna ur drift. I kartan särskiljs prioriterade 
brandposter från spolposter och det finns dessutom en särskild brandpostkarta 
under kommunkartan som bara visar de prioriterade brandposterna.  
 
Kartan som återfinns i Valvet exporteras till karttjänsten Deadalos som 
bygger på ”Blåljuskartan” och är framtagen för blåljusmyndigheter. Deadalos 
finns tillgänglig i kommunernas ledningscentral hos SMS. I dagsläget finns 
ingen tillgång till Deadalos i tankbilarna men arbete pågår för att få ut 
informationen till bilarna. I kartan markeras prioriterade brandposter i rött och 
resterande brandposter som ett eget lager med en annan färg. Kartan 
exporteras några gånger per år men bör genom rutin uppdateras minst en gång 
per halvår. Vid uppdatering görs ett avrop till VA.  
 
VA har en hydraulisk modell över det allmänna dricksvattennätet. I modellen 
går det att utläsa den teoretiska kapaciteten i spol- och brandposterna. 
Kapaciteten i de prioriterade brandposterna har inte validerats mot verkliga 
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uppmätningar på kapaciteten. För VA är validering av ledningsnätsmodellen 
viktig ur många aspekter, bl.a. för att kunna kontrollera tillräcklig kapacitet 
och tryck i de prioriterade brandposterna. Om, hur och när en 
kapacitetssammanställning för de prioriterade brandposterna är en fråga att 
diskutera vidare i arbetsgrupp för brandvattenbehov. 

 
Sprinkler  
Sprinkleranläggningar är exempel på konsekvensmildrande åtgärder vid 
brand. Det blir vanligare att fastighetsägare önskar ansluta till den allmänna 
VA-anläggningen med sprinkler. Konsekvenserna kan bli stora vad gäller 
dricksvattnets kvalitet och kvantitet, speciellt vid direktanslutning av 
sprinkler. VA-huvudmannen har ingen skyldighet att erbjuda 
sprinkleranslutning men möjligheten enligt LAV är att skriva avtal i fall där 
VA-förhållande avviker från det normala, vilket är fallet vid försörjning av 
brandbekämpningsanläggningar.  
 
Det finns i huvudsak två typer av sprinkler; konventionell sprinkler samt 
boendesprinkler/trapphussprinkler. Konventionell sprinkler används för olika 
verksamheter som ex. industri, lager, affär och liknande. Tryck och flöde är 
mycket högt och en separat servisledning krävs för direktanslutning till det 
kommunala ledningsnätet. Vid boendesprinkler eller trapphussprinkler är 
vattenflödet relativt lågt och samma servis som för dricksvattenförsörjningen 
kan nyttjas för sprinkleranläggningen.  
 
Falköpings kommun har tagit fram regler för anslutning av 
brandvattenanläggningar innanför fastigheten på kommunalt VA-nät, denna 
benämnd “Regler för anslutning av brandvattenanläggningar innanför 
fastigheten på kommunalt VA-nät”, och presenteras i Bilaga 4. Innehållet 
följer de regler och riktlinjer som är antagna i ABVA2009 antagen av KFS 
2009:05 och “Riktlinjer för återströmningskydd” antagen av Tekniska 
Nämnden. Regler och riktlinjer som finns framtagna finns på kommunens 
hemsida. Vid behov informerar bygglovsenheten om regler och hänvisar till 
hemsidan.  
 
Befintliga sprinkleranläggningar finns inte dokumenterade i kommunens VA-
karta Valvet. Om, hur och när en sådan dokumentering ska göras är en fråga 
att diskutera vidare i arbetsgrupp för brandvattenbehov. 
Mall för avtal mellan VA och verksamhetsutövare vid nya 
sprinkleranläggningar ska tas fram.  
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7.4.3 Systemutformning inom verksamhetsområde 
Från början har de allmänna dricksvattenledningarna i Falköpings kommun 
dimensionerats för ett konventionellt brandvattensystem. Det innebär att det 
finns brandposter med relativt kort avstånd mellan posterna. Dessutom har 
ledningarna en större diameter än om de endast dimensionerats för den 
allmänna förbrukningen. Systemet har senare övergått till ett alternativsystem 
med prioriterade brandposter. De brandposter som inte är prioriterade utgör i 
dagsläget spolposter med möjlighet för brandvattenuttag.  
 
I samband med underhållsåtgärder på ledningsnätet, när ledningar byts ut 
eller rivs bedömer VA-huvudmannen i samråd med SMS om spolposten med 
möjlighet till brandvattenuttag ska bli prioriterad och bibehållas eller om den 
ej är nödvändig för VA och därför tas bort. Istället för att göra en sådan 
bedömning från fall till fall har VA och SMS identifierat ett behov av att se 
över hela systemutformningen inom verksamhetsområdet för dricksvatten, 
detta för att identifiera behovet av brandvatten och prioriterade brandposter. 
Ett sådant arbete utgör bra underlag till kostnadsfördelningen mellan skatte- 
och VA-kollektivet.  
 
Inom arbetsgrupp för säkerställande av brandvattenbehov (VA och SMS) 
rekommenderas att i verksamhetsområden områdesvis studeras efter 
nedanstående moment. 

1. Ta fram en områdesindelning enligt brandteknisk klassificering 
presenterad i Tabell 7-2. 

2. Definiera typ av brandvattensystem inom områdena och nödvändig 
kapacitet och avstånd mellan brandposter. Notera att 
alternativsystem är möjligt inom områden med områdestypen A1 
och B1.  

3. Identifiera vilka prioriterade brandposter som behövs inom området, 
detta utifrån den brandtekniska klassificeringen och en inventering i 
fält av bästa angreppsväg till varje objekt 

4. Identifiera vilka spolposter som behövs inom området 

 
I inventeringsarbetet beskrivet ovan kartläggs behov av spolposter och 
prioriterade brandposter. På så vis går det att identifiera vilka spolposter som 
är överflödiga och kan avskaffas. När behovet av spol- och brandposter är 
identifierade kan SMS och VA i samråd fastlägga det slutliga behovet och 
läget av prioriterade brandposter i kommunen. Därefter kan 
vattenledningsnätet dimensioneras/kontrolleras i vattenmodellen och 
utformas för allmän förbrukning, d.v.s. hushålls- och industriförbrukning, 
samt brandvattenuttag. Det är då viktigt att vattenomsättningen studeras i alla 
delar av nätet så avvägning mellan uppdimensionering och vattenkvalité 
förenklas.  
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7.4.4 Systemutformning utanför verksamhetsområde 
Utanför verksamhetsområde för allmän VA-försörjning sker brandsläckning 
via tankbil. Tankbilarna fylls antingen genom närmaste brandpost eller via 
öppet vattentag med hjälp av en portabel pump, en s.k. motorspruta. Vid 
större ytbränder (gräs eller skog) kan vatten tas direkt från motorsprutan utan 
mellankopplad tankbil. Det kan också hända att motorsprutan användas direkt 
vid eftersläckning och bevakning. De vattentag som kan fungera som källa 
till brandvattenbehov utanför verksamhetsområde har inte kartlagts av SMS.  
 
Inom kommunen återfinns 26 reservvattentäkter vars framtid för tillfället är 
oviss. Ett antal undersökningar och utredningar ska genomföras för att kunna 
avgöra om täkterna ska behållas för framtida vattenförsörjning, 
reservvattenförsörjning eller om de ska avvecklas. Majoriteten av 
vattentäkterna återfinns inom verksamhetsområde för dricksvatten varför ett 
brandvattenbehov utanför verksamhetsområde troligen inte kan tillgodoses av 
reservvattentäkterna. För att utesluta möjligheten bör dock SMS involveras 
vid eventuell avveckling av en reservvattentäkt.  
 

7.5 Förebyggande arbete med släckvattenhantering 
Förebyggande arbete handlar om att hindra eller begränsa skador till följd av 
en brand. I följande delkapitel beskrivs kommunens förebyggande arbete med 
att minska konsekvensen vid händelse av brand, detta med metod för 
omhändertagande av förorenat släckvatten, släckvattenplaner och 
kommunikation vid händelse av brand.  
 

7.5.1 Metod för omhändertagande av släckvatten och skum  
Vid brandsläckning används i huvudsak vatten men ibland även skum. I 
Falköpings kommun finns det inga restriktioner eller utpekade områden där 
det inte är tillåtet att använda skum för brandbekämpning. Det är 
styrkeledaren från SMS som på plats tar beslut om metod för brandsläckning 
samt omhändertagandet av släckvatten och skum. 
 
Arbetet med att minska påverkan på miljön vid händelse av brandsläckning 
är en växande fråga hos SMS. Det finns en framtagen prioriteringsordning 
(punkt 1–4) för hur SMS ska agera för att säkerställa att skada eller olägenhet 
för människors hälsa eller miljön till följd av släckvatten inte ska uppstå. 
Prioriteringsordningen används i samarbetet mellan MÖS och 
Räddningstjänsten Östra Skaraborg (RÖS). 
 
Nedan presenteras prioriteringsordningen. 

1. Minimerad användning av släckvatten 
SMS ska alltid välja metoder och teknik som medför att så lite släckvatten 
som möjligt behöver användas. Det ska också göras en avvägning om 
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släckning ska genomföras överhuvudtaget eller om det är bättre att avstå 
släckning för att släckvatten inte ska uppkomma. Denna avvägning görs, vid 
behov i samråd med högre befäl och/eller företrädare för MÖS. 

2. Omhändertagande av släckvatten på plats 
Släckvatten ska, om det inte är omöjligt, hindras från att spridas till 
omgivningen, samlas upp och omhändertas på plats. Släckvattnet ska samlas 
upp så nära källan som möjligt.  
Uppsamling kan ske på olika sätt beroende på platsens utformning och 
förutsättningar samt tillgänglig utrustning. Uppsamling kan exempelvis ske i 
kar/behållare eller genom invallning och tätning av brunnar så att uppsamling 
kan ske på marken. Uppsamlat släckvatten ska sedan tas omhand och 
destrueras eller renas och därefter släppas ut. För mer information om 
hantering av släckvatten, se kapitel 7.5.2. 

3. Fördröjt utsläpp av släckvatten 
I de fall släckvatten inte kan hindras från att spridas till omgivningen ska 
åtgärder vidtas som fördröjer utsläppet och säkerställer att utsläppet inte når 
dagvattensystem. Genom fördröjning av utsläppet kan viss sedimentation 
uppnås, vilket innebär att partiklar i vattnet exempelvis sjunker till botten. 
Fördröjning av utsläpp kan göras på många sätt bland annat genom invallning 
och/eller tätning av dagvattenbrunnar. Från invallning ska säkerställas att 
avrinning sker från del som innehåller minst andel partiklar, ex. från ytan om 
partiklar har sjunkit till botten. Fördröjt utsläpp ska sedan följa anvisningen 
för kontrollerat utsläpp av släckvatten nedan.  

4. Kontrollerat utsläpp av släckvatten 
I de fall släckvatten inte kan samlas upp eller när utsläppet fördröjs ska 
släckvatten släppas ut under kontrollerade former på en för ändamålet lämplig 
plats.  
 
Kontrollerat utsläpp av släckvatten kan genomföras på olika sätt beroende på 
rådande förutsättningar. I första hand ska släckvatten ledas till ett jordlager 
som delvis filtrerar släckvattnet och samlar upp delar av de partiklar som finns 
i släckvattnet. I andra hand ska utsläppet av släckvatten koncentreras till en 
punkt så att sanering av marken kan ske i efterhand.   
 
Innan kontrollerat utsläpp genomförs ska marken kontrolleras så att den är 
lämplig för ändamålet. Det ska också tas ett prov på marken innan utsläppet 
påbörjas som sparas. Inför ett kontrollerat utsläpp ska samråd ha skett med 
lägst insatsledare och, om möjligt, även med kommunens miljömyndighet. 
Beslut att genomföra kontrollerat utsläpp av släckvatten ska dokumenteras 
med text och foto så att det tydligt framgår var och när utsläppet har skett. För 
mer information om hantering av släckvatten, se kapitel 7.5.2. 
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7.5.2 Släckvattenplaner 
För att begränsa skador till följd av en brand går det att ställa krav på 
verksamhetsutövare att ta fram specifika släckvattenplaner. I en 
släckvattenplan beskrivs sannolikheten för uppkomsten av en brand samt 
konsekvensen på omgivningen vid avledning av släckvattnet. På så sätt 
erhålls kunskap om risken för spridning av förorenat släckvatten, hur det kan 
påverka tekniska anläggningar och recipienter, åtgärdsbehov och eventuellt 
förslag på åtgärder. 
 
En omfattande konsekvens vid utsläpp av förorenat släckvatten orsakas 
främst av två parametrar; 

1. Hur miljöfarlig verksamheten är – vilka föroreningar kan uppkomma? 
Som underlag till bedömningen är markanvändning och kemikalier 
som används inom verksamheten. 

2. Om spridning sker till en känslig recipient – sker yt- och 
grundvattenströmning mot befintliga eller framtida råvatten- eller 
reservvattentäkter för dricksvattenproduktion? Som underlag till 
bedömningen är befintliga och framtida vattenskyddsområden samt 
avvattningssystem. 

 
För att SMS ska kunna ta del av informationen i släckvattenplanerna behöver 
verksamhetsutövare spara planen på ett säkert och lättåtkomligt ställe så att 
SMS kan ta del av detta vid händelse av brand. Hur krav ska ställas på 
dokumentation av släckvattenplanerna behöver diskuteras vidare inom 
arbetsgruppen.  

 
Krav på befintliga verksamheter 
För de verksamheter som omfattas av miljöbalken, d.v.s. miljöfarliga 
verksamheter, men också för icke tillstånds- eller anmälningspliktiga 
verksamheter inom vattenskyddsområde, kan krav på släckvattenplan ställas. 
För tillståndspliktig verksamhet sker kravställandet via villkor av 
miljöprövningsdelegationen. I fallet för anmälningspliktiga och andra 
verksamheter kan krav ställas av tillsynsmyndigheten i kommunen. 
Tillsynsmyndigheten i Falköpings kommun är MÖS.  
 
I tillståndsprocessen eller ansökan om en miljöfarlig verksamhet har MÖS 
som rutin att ställa krav på en riskbedömning av verksamhetens eventuella 
hälso- och miljöpåverkan. Förutom att utvärdera miljöriskerna ska åtgärder 
och lämplig handlingsplan tas fram. Brand utgör en riskkälla som behöver 
utvärderas och släckvattenplanen kan fungera som en åtgärd för att minimera 
miljörisken. Riskbedömningen ska uppdateras 1–2 gånger per år. MÖS har 
exemplifierat uppgifter som bör ingå i en släckvattenplan samt förslag på 
åtgärder för att förebygga och omhänderta släckvatten, vilket återfinns i 
Bilaga 5. Remissinstans för släckvattenplaner i nytt miljötillstånd är SMS.  
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Ett inventeringsarbete behöver genomföras i arbetsgruppen för att förstå 
omfattning av befintliga verksamheter som inte är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga men som ändå kan utgöra en omfattande konsekvens vid 
spridning av förorenat släckvatten. Dessa verksamheter har en 
markanvändning med högre föroreningsbelastning samt en yt- och 
grundvattenströmning som sker mot en vattentäkt för dricksvattenproduktion. 
I inventeringsarbetet rekommenderas att verksamheterna prioriteras från 
störst till minst konsekvens. Om det ska ställas krav på släckvattenplan för de 
verksamheter som utgör störst risk bör diskuteras vidare i arbetsgruppen.  

Krav på nya verksamheter som inte omfattas av miljöbalken 
I planprocessen är det inte möjligt att i detalj veta utformning av 
ledningssystem för avvattning (ex. lutningar, intagsbrunnar osv.) eller typ av 
verksamhet. Därför är det svårt att i planskedet ställa krav på att en 
verksamhet som inte omfattas av miljöbalken ska ta fram en släckvattenplan.  
 
I bygglovsskedet är mer detaljer framme för verksamheten, både dess typ men 
också utformning av avvattningssystem, varför det eventuellt skulle vara 
möjligt att fånga nya, icke tillstånds- och anmälningspliktiga, verksamheter 
som kan utgöra en omfattande konsekvens vid spridning av förorenat 
släckvatten. Ambitionsnivå behöver diskuteras för inriktningsbeslut gällande 
kravställande av släckvattenplan. Innan beslut är taget bör sökande uppmanas 
att upprätta en släckvattenplan. Tas beslut om kravställande behöver 
arbetsgruppen ta fram en rutin för arbetet. Om det finns en dagvattenhantering 
för verksamheten kan släckvattenhanteringen med fördel samköras med 
denna.  
 

7.5.3 Kommunikation vid händelse av brand 
Vid brandvattenuttag från det allmänna dricksvattennätet öppnar och stänger 
SMS brandposterna. SMS kommunicerar inte till VA när brandposterna testas 
och mycket sällan när de används vid händelse av brand. VA kan indirekt få 
reda på brandvattenuttaget via uppföljning av områdesvis vattenförbrukning 
men för att VA ska kunna utesluta sabotage eller vattenläckor är det önskvärt 
om SMS kommunicerar brandvattenuttaget. Ny rutin ska införas om att 
ledningscentralen på SMS ska skicka ett mail till VA kundtjänst vid 
användning. 
 
Om utsläpp av släckvatten innebär en risk för miljön ska SMS informera 
MÖS. För tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter ingår det i dess 
egenkontroll att informera MÖS vid händelse av brand. 
 

7.6 Vidareutveckling  
Aktuell beskrivning i föreliggande delkapitel ger en ögonblicksbild av 
Falköping kommuns arbete med brandvattenförsörjning och 
släckvattenhantering. Det är därför nödvändigt att frågorna hålls levande för 
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att utveckla och förbättra samordning i frågorna. Avsikten är att 
samordningsprocesserna, beskrivna i delkapitel 7.2, ska fortgå i de projekt-
/arbetsgrupper som beskrivs för arbete med brand- och släckvattenfrågorna i 
kommunen.  
 
I kommande delkapitel beskrivs projekt-/arbetsgrupperna; vilka enheter som 
bör delta, vem som är sammankallande till mötena, samt förslag på antal 
möten per år och uppgifter att diskutera/arbeta vidare med. Det finns alltid 
möjlighet att expandera deltagare i arbetsgrupperna, detta om vissa möten 
berör frågor med efterfrågad sakkompetens från andra enheter inom 
kommunen.  
 

7.6.1 Samordningsprocess Brandvatten i detaljplanskede 
 Behandlas av befintlig projektgrupp för detaljplan. 

Delaktiga Sammankallande Antal gånger 
(gånger/år) 

Projektgrupp 
detaljplan,  

Stadsbyggnad  - (sker samband med 
varje ny detaljplan) 

 

7.6.2 Samordningsprocess Vatten till brandsläckning 
Behandlas av ny arbetsgrupp. 

Delaktiga Sammankallande Antal gånger 
(gånger/år) 

VA och SMS VA 1–2* 
* fler gånger första året (kanske 3–4 gånger/år) 

Förslag på uppgifter 
□ Genomför en övergripande utredning för behov av brandvatten och 

prioriterade brandposter 

□ Genomföra en övergripande uppföljning av investerings- och 
underhållskostnader för att åtgärda fel i prioriterade brandposter 
samt spolning av överdimensionerat ledningssystem för att 
tillgodose brandvattenbehov. Följ upp kostnader mot erhållet 
kommunbidrag. 

□ Kartlägg vattentag viktiga för att tillgodose samhällen utanför 
allmän VA-försörjning med brandvatten 

□ Utred huruvida brandvattenbehov utanför allmän VA-försörjning 
kan tillgodoses av reservvattentäkt som planeras för avveckling.  

□ Ta fram ny rutin för uppdatering av SMS karta i Deadalos. Bör ske 
minst 1 gång per halvår och avrop görs mot VA. 
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7.6.3 Samordningsprocess Förebyggande arbete med 
släckvattenhantering 

 

Behandlas av ny arbetsgrupp. 

Delaktiga* Sammankallande Antal gånger 
(gånger/år)** 

MÖS, SMS och VA MÖS eller SMS 1–2 
* fördelaktigt om arbetet samordnas med Räddningstjänsten Östra 
Skaraborg (RÖS) där MÖS också är involverad i det förebyggande arbetet 
** behövs troligen fler gånger det första året (kanske 3–4 gånger/år) 

Förslag på uppgifter 
□ Ta fram en handlingsplan för hur släckvattenplaner ska 

dokumenteras hos verksamhetsutövare. 

□ Prioritera befintliga, icke tillstånds- och anmälningspliktiga 
verksamheter som kan innebära en risk för spridning av förorenat 
släckvatten. För detta arbete behöver yt- och grundvattenströmningar 
till befintliga och framtida vattenskyddsområden samt 
markanvändningar med högre föroreningsinnehåll studeras. 

□ Diskutera vilka av ovan verksamheter som ska ha krav på 
släckvattenplan. 

□ Samråd med Stadsbyggandsavdelningen huruvida krav på 
släckvattenplaner kan ställas i bygglovsprocessen. Detta för att fånga 
nya, icke tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som kan 
innebära en risk för spridning av förorenat släckvatten. 

□ Se över rutin för hur SMS ska kommunicera med VA vid 
brandvattenuttag från det allmänna dricksvattennätet. 
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8 Ordlista 
 

Allmän VA-anläggning  En anläggning för försörjning av vatten eller 
avlopp som kommunen äger eller har rättsligt 
bestämmande över och som har anordnats för att 
uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen 
om allmänna vattentjänster (LAV). De samlade 
VA-anläggningarna inom en kommuns gränser, 
för vilka en kommun är huvudman, benämns 
”Den allmänna VA-anläggningen”. 

 
Allmänt VA-område  Ett område som idag har tillgång till allmän 

VA-försörjning, antingen inom ett 
verksamhetsområde eller via en avtalsanslutning 
(föreningar, samfälligheter, enskilda 
fastigheter).  

 
Avlopp Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt 

dränvatten enligt den definition som finns i 
lagen om allmänna vattentjänster. 

 
Dagvatten  Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten. 
 
Dräneringsvatten/dränvatten Markvatten och grundvatten som samlas upp 

och tas om hand i en dräneringsledning. 
 
Enskild VA-anläggning  En anläggning eller annan anordning för 

försörjning av vatten eller avlopp som 
kommunen inte äger. Enskilda anläggningar kan 
finnas för en enskild fastighet, för flera 
fastigheter tillsammans eller för samfälligheter 
och föreningar. En enskild VA-anläggning kan 
avse såväl ledningar som en lokal lösning för 
produktion av dricksvatten eller rening av 
avloppsvatten. 

 
Enskilt VA-område  Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som inom överskådlig framtid inte har 
behov av en förändrad VA-struktur utan 
kommer att fortsätta ha enskild försörjning.  

 
EOD EOD (Ekologiskt omhändertagande av 

dagvatten) är en typ av ekologisk 
dagvattenhantering. EOD är ett samlingsnamn 
för öppen utjämning och Lokalt 
omhändertagande av dagvatten (LOD) och är 
till för att bromsa upp och rena dagvatten i ett 
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tidigt skede, genom naturens egna processer, 
innan det når större avrinningsområden. 

 
Gemensamhetsanläggning  En VA-anläggning (se ovan) som inrättats för 

två eller flera fastigheter gemensamt. 
 
HACCP HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points eller på svenska faroanalys och kritiska 
styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod 
som beskriver hur man systematiskt kartlägger, 
bedömer och kontrollerar faror i 
livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel 
ska vara säkra för konsumenten. Det kan vara 
mikrobiologiska, kemiska, allergena och 
fysikaliska faror. Inom EU ställs krav på att de 
företag som hanterar livsmedel ska tillämpa 
HACCP, med egenkontroll som också skall 
baseras på god hygienpraxis (GHP). 

 
Huvudman  Den som äger en VA-anläggning. 
 
Kommunen  Utgörs av en tjänstemannaorganisation och en 

politisk organisation.  
 
LOD LOD (Lokalt omhändertagande av dagvatten) är 

en typ av Ekologisk omhändertagande av 
dagvatten (EOD) där enskilda fastigheters 
dagvatten tas omhand om helt eller delvis på 
den privata tomtmarken. På det sättet belastas 
det allmänna avloppsnätet i begränsad 
utsträckning. Den öppna utjämningen av 
dagvatten skiljer sig från LOD, främst genom 
att den till största del lokaliseras på allmän 
mark. LOD anläggningen klassas därmed som 
en enskild VA-anläggning. 

 
MIFO Inventering av potentiellt förorenade områden 

utförs enligt en metodik för inventering (MIFO). 
Inventeringen resulterar i riskklassning av 
områdena. Efter inventering följer utredningar 
av prioriterade objekt och, om behov finns, även 
efterbehandlingsåtgärder. 

 
Nödvatten  Vatten för dryck, matlagning och personlig 

hygien som distribueras under en kort tid utan 
att nyttja det ordinarie ledningsnätet. Det kan 
istället ske med tankar eller tankbilar. 

 
 



 55 

Omvandlingsområde  Ett fritidshusområde där många väljer att 
bosätta sig permanent. Det sker en omvandling 
mot permanentboende. 

 
Personekvivalent (pe) Måttenhet som anger den genomsnittliga mängd 

föroreningar i avloppsvatten som en person ger 
upphov till per dag. Personekvivalent definieras 
i Sverige som en BOD7 belastning av 70 gram 
per dygn. BOD7 (Biochemical Oxygen 
Demand) ger ett indirekt mått på mängden 
organiska substanser i vattnet. 

 
Reservvatten  Dricksvatten som distribueras via det ordinarie 

ledningsnätet men från annan 
produktionsanläggning än den ordinarie. 

 
Spillvatten  Vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och 

tvätt) och andra verksamheter (industrier, 
biltvättar och dylikt). 

 
Särtaxa Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. 

Enligt ”Lagen (2006:412) om allmänna 
vattentjänster” 31 § ska särtaxa tas ut när 
kostnaden att ansluta en fastighet i beaktansvärd 
omfattning avviker från de normala kostnaderna 
inom verksamhetsområdet. 

 
Tillskottsvatten  Det vatten som utöver spillvatten finns i 

spillvattenledningar. Tillskottsvatten kan bestå 
av anslutet dagvatten, anslutet dräneringsvatten, 
samt vatten som läcker in från marken om 
ledningarna inte är täta. Tillskottsvattnets andel 
kan i många fall vara mycket stor, i extrema fall 
flera gånger större än mängden spillvatten.  

 
VA-anläggning  En anordning för att försörja en fastighet eller 

bebyggelse med vatten- och avlopp. I begreppet 
VA-anläggning ingår både ledningar och 
pumpar för transport av vatten och avlopp, samt 
anordningar för produktion av dricksvatten och 
rening av avloppsvatten. 

 
VA-bevakningsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som sannolikt inte har behov av en 
förändrad VA-struktur. Bevakning av området 
behövs för att följa om behovet av en förändrad 
VA-struktur förändras över tid. 

 
 



 56 

VA-utbyggnadsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning 
och som har behov av en förändrad VA-
struktur. VA-utbyggnadsområden uppstår när 
kommunen har fattat beslut om anslutning till 
allmänt VA via avtal eller verksamhetsområde, 
samt när i tid utbyggnaden ska ske.   

 
VA-utredningsområde Ett område som idag har enskild VA-försörjning 

och som kan ha behov av en förändrad VA-
struktur. Utredning behöver utföras för att visa 
vilket behov som finns samt vilka möjligheter 
som finns för att förbättra situationen.  

 
Vattenförekomst En vattenförekomst är, enligt 

vattenförvaltnings-förordningen för vatten, den 
minsta enheten för beskrivning och bedömning 
av vatten. En vattenförekomst är en specifik 
vattensamling av en viss geografisk storlek. Den 
kan vara antingen en avgränsad volym 
grundvatten i en eller flera akviferer 
(grundvattenförekomst) eller en avgränsad och 
betydande förekomst av ytvatten, som kan vara 
t.ex. hela eller delar av en sjö, å, älv eller kanal, 
ett vattenområde i övergångszonen eller ett 
kustvattenområde (ytvattenförekomst). 

 
Verksamhetsområde  Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt 

definierat område, inom vilket kommunen är 
huvudman för vatten- och/eller 
avloppsförsörjning. Inom verksamhetsområdet 
gäller kommunal VA-taxa. 
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1 Inledning 
 

1.1 Syfte  
Syftet med Dagvattenplan är att uppnå strategierna för dagvatten som 
identifierats i Falköpings VA-plan, se Figur 1. Strategierna beskriver en 
dagvattenhantering där funktioner som infiltration, fördröjning och rening 
åstadkoms samtidigt som vattnet används som en resurs vid gestaltning. 
Detta sätt att hantera dagvatten i kombination med miljömässiga och 
ekonomiska aspekter kallas vidare för hållbar dagvattenhantering.  
 

 
Figur 1 Syftet med Dagvattenplan är att uppnå strategierna för dagvatten i Falköpings VA-plan. 
 
Dagvattenplan ska fungera som verktyg i tjänstemännens dagliga arbete 
kring dagvattenfrågor. Här tydliggörs målsättningen med dagvattenarbetet, 
ansvarsförhållanden samt vägledning kring hur dagvattenfrågor hanteras i 
olika skeden.  
 
Genom att implementera Dagvattenplan arbetar man proaktivt för att uppnå 
en hållbar dagvattenhantering i linje med Falköpings VA-plan. Kommunen 
arbetar då i linje med åtgärdsprogrammet för Västerhavet 2021-2027 och 
FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030.  
 
 
1.2 Bakgrund 
Med dagvatten avses den nederbörd som avrinner ytledes från exempelvis 
vägar, parkeringar och tak. I naturen infiltrerar större delar av nederbörden 
(regn, snö och hagel) ner i marken. I tätbebyggda områden med mycket 
hårdgjorda ytor avrinner dagvatten istället via ledningar eller diken till 
recipienten. Bortledning av dagvatten kan ge påverkan bland annat i form av 

17. Ansvaret för dagvattenhantering ska vara tydligt såväl inom kommunens organisation 
som för privatpersoner och verksamhetsutövare.

18. Dagvatten ska ses som en resurs och nyttjas vid gestaltning. 

19. Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten avsättas genom hela planprocessen

20. Behov av ytor för hantering av dagvatten i befintliga områden ska kartläggas och 
analyseras.

21. Dagvattenflöden ska i första hand infiltreras och i andra hand fördröjas så nära källan 
som möjligt. 

22. Utsläpp av dagvatten ska inte påverka recipienters status negativt.
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grundvattensänkning, sättningar i marken, översvämningar samt spridning 
av partiklar och föroreningar till sjöar och vattendrag.  
 
Normalt förekommande dagvatten:  
Dagvatten avleds normalt från markytan till ledningar under mark eller i 
öppna diken mot recipienten. Inom verksamhetsområde för dagvatten är det 
VA-huvudmannen som ansvarar för att vattnet kan avledas från 
fastigheternas förbindelsepunkt fram till recipienten. Utmaningen ligger i att 
ledningssystemen ofta är gamla och därmed dimensionerade utifrån lägre 
krav än vad som rekommenderas idag. Därtill ökar andelen bebyggd yta 
samtidigt som klimatförändringar medför mer intensiva regn. Resultatet blir 
hög belastning på dagvattensystemen vilket medför risk för översvämning.  
 
Dagvatten från kraftiga och intensiva regn och skyfall: 
Dagvattensystem kan inte anpassas för att hantera de extremflöden som 
uppkommer vid skyfall. Vid skyfall avrinner vattnet istället ytledes utifrån 
markens höjdsättning. Vattnet rinner i lågstråk och ansamlas i lågpunkter, så 
kallade instängda områden. För att säkra framkomlighet och motverka 
kostsamma översvämningar med skador på byggnader och andra 
samhällsviktiga funktioner måste hänsyn till dessa extremflöden tas i 
planprocessen, bygglovshanteringen och genom åtgärder i befintlig 
bebyggelse. För dessa dagvattenflöden är ansvarsfördelningen mer otydlig. 
Effekten av klimatförändringarna tyder på att kraftiga och intensiva regn 
och skyfall kommer att bli allt vanligare i framtiden. Vid intensiva regn 
tydliggörs samhällens sårbarhet att kunna ta hand om, och avleda, vatten på 
ett ändamålsenligt sätt.  
 
Föroreningar i dagvatten:  
Dagvatten för med sig föroreningar från marken till recipienten. 
Markanvändningen är därför avgörande för dagvattnets föroreningsinnehåll. 
En betydande andel av de föroreningar som når recipienten via dagvattnet 
kan kopplas till vägar, trafikleder och parkeringar. Andra aspekter som har 
stor påverkan på föroreningsinnehållet är vilken typ av verksamhet som 
utförs och vilka byggnadsmaterial som förekommer.  
 
Föroreningar i dagvatten innebär en risk för recipienterna och behovet av 
dagvattenrening har uppmärksammats allt mer de senaste decennierna. 
Generellt bör mängden fosfor och metaller från dagvatten minska för att 
uppnå och bibehålla vattenkvalitén i kommunens recipienter samt för att 
uppfylla de krav som ställs genom vatten- och badvattendirektivet.  
 

 

1.3 Behov av en dagvattenplan 
Utbyggnad och förtätning av samhällen medför en ökad andel hårdgjorda 
ytor.  Genom att markens användning förändras ökar risken för 
översvämningar i bebyggelse och föroreningsbelastningen på recipienter. I 
takt med att dagvattenproblemen ökar blir kraven på omhändertagande av 
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dagvatten allt hårdare. För att säkra en hållbar samhällsutveckling behöver 
man därför ställa om till en mer hållbar dagvattenhantering. 
 
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering krävs samordning och samsyn 
inom kommunen. Ansvarsförhållanden måste tydliggöras då ingen 
förvaltning har ett helhetsansvar för frågan. Dagvatten hanteras av flera 
olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen samt av externa parter 
(t.ex. fastighetsägare, vägföreningar och exploatörer), vilket sker i flera 
olika skeden – från planering- till driftskede.  
 

 

1.4 Arbetsprocess 
Dagvattenplanen är en delplan i kommunens strategiska arbete med VA-
plan. I VA- plan 2020 definierades strategier för dagvatten, se Figur 1. 
Under arbetet med VA-plan identifierades behovet av föreliggande 
dagvattenplan.  

I arbetet med dagvattenplanen har workshops och arbetsmöten utförts med 
kommunen arbetsgrupp. Detta för att skapa en gemensam kunskapsbas och 
ökad förståelse för olika enheters utmaningar och möjligheter kopplade till 
dagvattenfrågan. Resultaten från dessa möten har format innehållet i 
dagvattenplanen. I arbetet har man enats om en gemensam målbild. Därefter 
definieras krav och riktlinjer samt åtgärder som behövs för att nå målet, se 
Figur 2.  

 

 
Figur 2 Arbetsprocess för dagvattenplanen. 

Krav och 
vägledning 

Hur ska vi arbeta 
för att nå dit?

Åtgärder
Vilka åtgärder 

krävs?

Målbild
Vad vill vi 

åstadkomma?
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Arbetet med Falköpings strategiska VA-planering är delfinansierad genom 
LOVA-bidrag1 då åtgärder inom långsiktig planering bland annat leder till 
minskade näringsämnestillförsel från spillvattenhantering till naturliga 
vatten och på så sätt minskad övergödning. 

 

1.4.1 Projektorganisation 
Falköpings dagvattenplan har tagits fram av en förvaltningsövergripande 
arbetsgrupp sammansatt av deltagare från Falköpings kommun, 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) och Sweco. Kommunen och MÖS 
har bidragit med kunskap inom sina respektive ämnesområden, medan 
Sweco har haft rollen som projekt- och processledare samt författat 
rapporten. 
 
Tabell 1 Projektorganisation i arbetet med dagvattenplanen 

  Ida Kyrkander 
  Märta Gahm 
  Josef Karlsson 
  Oskar Sandberg 
  Amelie Sandström 
  Nina Ramsauer 
  Mikael Broberg 
  Adela Kapetanovic 
  Stig Säll 
  Fredrik Johansson 
  Carin Fransson 
  Jan Aurén 
  Alexander Spak 
  Britta Wänström 
  Max Ulrikz 
 
  Jenny Håkansson 
  Tove Lindfors 
  Anna Valdusson 
  Anna Dahlström 

Falköpings kommun, Avdelning för hållbar utveckling 
Falköpings kommun, Stadsbyggnad 
Falköpings kommun, Stadsbyggnad 
Falköpings kommun, Stadsbyggnad 
Falköpings kommun, Stadsbyggnad 
Falköpings kommun, Miljöstrateg 
Falköpings kommun, VA-avdelningen 
Falköpings kommun, VA-avdelningen 
Falköpings kommun, VA-avdelningen 
Falköpings kommun, Park/Gata avdelningen 
Falköpings kommun, Stadsbyggnad, kommunekolog 
Falköpings kommun, Fastighetsavdelningen 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), VA-rådgivare 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), Miljöinspektör 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS), Enhetschef 
 
Sweco 
Sweco 
Sweco 
Sweco 

 

 

1.5 Antagande av dagvattenplanen 
Dagvattenplanen är en delplan i arbetet med VA-plan vilka utgör styrande 
dokument på kommunövergripande nivå. Kommunfullmäktige antar VA-
plan i dess helhet, inklusive delrapporter och bilagor. Inför antagande 

                                                 

1 LOVA-bidrag delas ut av länsstyrelsen för lokala vattenvårdsprojekt som syftar till 
att förbättra havsmiljön. 



 8 

skickas de på remiss till berörda förvaltningar. Eftersom kommunens 
miljöarbete är organiserat som kommunalförbund, antas de även i 
Miljösamverkan östra Skaraborgs styrelse. 

Med kommunen avses i denna VA-plan Falköpings kommuns samtliga 
förvaltningar samt  kommunalförbund Miljö östra Skaraborg och 
Samhällsskydd mellersta Skaraborg.  

 

1.6 Genomförande av dagvattenplanen 
För att Dagvattenplan ska vara ett användbart underlag och riktmärke i 
kommunens dagvattenarbete behöver den hållas aktuell. I takt med att arbetet 
utvecklas och kraven på kommunen förändras kommer målbild, krav och 
vägledning samt åtgärdsbehov att förändras. Därför ska dagvattenplanen 
vara ett levande dokument som revideras vid behov samt vid varje 
mandatperiod. En dagvattengrupp bestående av utvalda representanter från 
berörda förvaltningar ska sammankallas årligen av VA-avdelningen för att 
se över planen och bedöma behov av revidering.  
 
Genomförandet av dagvattenplanen kommer leda till effekter inom 
samhällsplaneringringen. Nedan listas dessa i korthet:  

 Kommunen kommer öka möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormerna enligt EU:s ramdirektiv för vatten. 
Kommunen kommer uppfylla åtgärd 3 och 5 i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets vattendistrikt 2021-2027 och bidra till målen i Agenda 
2030.  

 Kommunen kommer stå bättre rustad inför framtida 
klimatförändringar vilket minskar risken för skadliga och kostsamma 
översvämningar. Dagvattenplanen blir en del i kommunens 
klimatanpassningsarbete. 

 Kommunen kommer genomföra övergripande kartering där risker 
kopplade till förorening av recipienter och risker för översvämning 
hanteras. Det skapar möjlighet till hållbar samhällsplanering, 
förtätning och exploatering.  

 En ökning av ekosystemtjänster i tätorter. Exempel på 
ekosystemtjänster är vattenrening, bullerreglering, klimatanpassning, 
pollinering, rekreation, naturpedagogik, sinnliga upplevelser, habitat, 
ekologiskt samspel och biologisk mångfald.  

 Fler öppna och gröna dagvattenanläggningar istället för ledningar 
innebär större investerings och driftskostnader. Kostnad för drift och 
underhåll behöver omfördelas inom kommunen.  

 Fler öppna och gröna dagvattenanläggningar och skyfallsstråk tar 
mark i anspråk vilket innebär minskad exploateringsgrad för 
bebyggelse och vägar.  

 Dagvattenplanens arbetssätt, åtgärdslista och ansvarsfördelning 
kommer utgöra ett viktigt budgetunderlag. 
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 Genomförande av dagvattenplanen kommer leda till ökad 
kvalitetssäkring av kommunala processer, effektivisering och 
tydligare rollfördelning inom kommunen. Kommunikationen mot 
externa aktörer som byggherrar, verksamhetsutövare och 
fastighetsägare kommer att bli mer enhetlig och tydlig. 
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2 Styrande dokument 
 

2.1 De globala målen och Sveriges miljömål 
 

FN har beslutat om globala mål för hållbar utveckling som syftar till att 
avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 
främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen till år 2030 (Agenda 
2030). Kommunerna spelar en viktig roll i arbetet med att ställa om till en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Hållbar 
dagvattenhantering bidrar till flera av de 17 globala målen och 169 
delmålen. De mål med tydligast koppling till dagvattenhantering visas i 
Figur 3. 

 
I det nationella arbetet med att uppnå den ekologiska dimensionen av 
Agenda 2030 har Sverige tagit fram 16 miljömål som vägledning. Ett urval 
de nationella miljömålen visas i  Figur 4. 
 

 
Figur 3 Globala hållbarhetsmål med tydlig koppling till dagvattenhantering i Falköpings kommun. 
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Figur 4 Sveriges miljömål beskriver det tillstånd miljöarbetet ska leda till. 
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2.2 Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 
 

EU:s ramdirektiv för vatten, även kallat vattendirektivet2, ligger till grund 
för arbetet som syftar till att förbättra våra vatten och skapa en hållbar 
förvaltning av dem. Vattenmyndigheterna har i uppdrag att visa hur Sverige 
ska komma till rätta med de problem som finns i och kring våra 
vattenmiljöer. Till detta uppdrag finns åtgärdsprogram som talar om vad 
som krävs för att nå miljökvalitetsnormerna och vilka myndigheter som 
behöver göra vad.  
 
Arbetet med dagvattenplanen har direkt koppling till åtgärd nummer 4 och 5 
i förslaget till Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt 2021-2027:  
 

Ur Åtgärdsprogram för Västerhavets vattendistrikt:  
kommunernas åtgärd nr 4 
Kommunerna ska genomföra sin översikts- och detaljplanering samt 
prövning enligt plan- och bygglagen så att den bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna följas. 
Åtgärden behöver genomföras i samråd med länsstyrelserna. 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 
 
kommunernas åtgärd nr 5 
Kommunerna ska upprätta eller revidera plan för dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten (VA-plan) och genomföra åtgärder i enlighet 
med planen så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan 
följas. Denna ska bland annat innehålla: 
a) en beskrivning hur vattenförekomsternas status kan komma att 
påverkas av vatten och avloppshanteringen i kommunen 
b) en riskanalys för de vattenförekomster som riskerar att inte följa 
miljökvalitetsnormerna 
 
Åtgärden ska vara vidtagen senast tre år efter åtgärdsprogrammets 
fastställande. 

 
 

  

                                                 

2 2000/60/EG 
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3 Hållbar dagvattenhantering 
Strategierna för dagvatten i VA-plan pekar mot en hållbar 
dagvattenhantering. Hållbar dagvattenhantering innebär att 
dagvattenkvantitet, dagvattenkvalitet och gestaltning beaktas i kombination 
med ekonomiska och miljömässiga aspekter, se figur 5. Hållbar 
dagvattenhanteringen innebär hantering i öppna, tröga system som 
möjliggör fördröjning, rening och god gestaltning, se Figur 6, Figur 7 och 
Figur 8. Vattnet ska med hjälp av genomtänkt höjdsättning styras i lämplig 
riktning och till lämpliga platser, vilket är speciellt viktigt vid höga flöden 
då kapaciteten i dagvattensystemet överskrids. Ökning av hårdgjorda ytor 
vid exploateringen bidrar till snabbare avrinning samt hindrar 
grundvattenbildning. Hållbar dagvattenhantering framhäver att vattnet 
infiltreras på ställen där nederbörd sker vilket bidrar till påfyllning av 
grundvattenreservoarer och minskar risk för sänkning av grundvattennivå.  
 

  
 
 
Figur 5 Beskrivning av de delar som ingår i en hållbar dagvattenhantering.  
 

 
Figur 6 Exempelbilder på hållbara dagvattenanläggningar. Foto: Sweco 

 
Ytlig avledning och öppna lösningar för fördröjning och rening 
För att uppnå en hållbar dagvattenhantering krävs att hantering av nederbörd 
sker i olika typer av dagvattensystem liknar naturens hantering av 

Ekonomiskt och miljömässigt 
motiverat 

Kvantitet
(fördröjning, 
avledning)

Gestaltning
(biologisk 
mångfald, 

ekosystem-
tjänster, 

rekreation)

Kvalitet
(rening)
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nederbörd. Syftet med att efterlikna naturen är att uppnå ett mer robust 
system som fördröjer, avleder och renar dagvattnet. Utformningen av 
dagvattensystemet ska hantera regnet från att regndroppen träffar markytan 
tills den når recipienten. Dagvattensystemet ska därför utgöras av flera delar 
vars funktion kan variera mellan till exempel infiltration, filtrering, 
fastläggning, sedimentation, fördröjning och trög avledning. Traditionell 
dagvattenhantering där dagvatten leds direkt till dagvattenledning kan inte 
fylla samtliga av dessa funktioner.  
 
Ytlig avledning och fördröjning av dagvatten i öppna lösningar bidrar till en 
trög dagvattenavledning och har en högre kapacitet jämfört med avledning i 
sluten ledning under mark. Dessutom har öppna lösningar bättre 
förutsättningar att rena dagvatten på ett sätt som efterliknar de naturliga 
processerna. Således är hantering av dagvatten i öppna lösningar att föredra.  
 
Rening av dagvatten sker främst genom sedimentation och filtrering av 
dagvatten i olika typer av dagvattenanläggningar. Rening och fördröjning av 
dagvatten är således starkt kopplade till varandra, då dagvattnet i regel 
behöver fördröjas för att renas.  
 

 
Figur 7 Exempelbilder på hållbara dagvattenanläggningar. Foto: Sweco 

Nyttja dagvatten som en resurs vid gestaltning 
Det är viktigt att i ett tidigt skede hantera hur den tekniska funktionen och 
gestaltningsuttrycket ska samspela. En genomtänkt gestaltning kan bidra till 
förbättrad funktion i dagvattenanläggningen. Gestaltningen kan öka värdet på 
anläggningen genom att bidra med så kallade ekosystemtjänster till samhället. 
Gestaltningen kan utformas för att ge ett naturligt eller urbant uttryck 
beroende på var de placeras, se Figur 8. Anläggningarna ska vara tilltalande 
både då de är torra och fulla med dagvatten. 
 



 15 

 
Figur 8 Exempelbilder på hållbara dagvattenanläggningar. Foto: Sweco 

 
Genomtänkt höjdsättning för säker avledning av höga flöden 
Dagvattensystem är inte dimensionerade för att avleda de dagvattenflöden 
som uppstår vid skyfall, detta vatten avleds ovan mark via markytans 
lågpunkter. Konsekvenser som uppstår när dagvattensystemen går fyllda 
och dagvatten avrinner ytledes bestäms av hur markytan och bebyggelsen är 
höjdsatt och utformad. Kraftigare skyfall förväntas bli vanligare i framtiden 
till följd av klimatförändringar. 
 
För att skador på bebyggelse och anläggningar eller risk för människors 
hälsa inte ska uppstå vid skyfall måste höjdsättningen utformas så att 
dagvatten kan avrinna ytligt i säkra lågstråk vid höga flöden. I nya områden 
markens höjd ska beaktas i detaljplaneskedet och planläggningen ska vid 
behov anpassas så att översvämning inte sker. Detta frågor fortsätter att 
beaktas under projekterings- och genomförandefasen. Det är viktigt att  
säkra lågstråk för skyfallsavledning och höjdsättning på byggnader och 
anläggningar som medför att bebyggelse inte riskerar skadliga 
översvämningar. I befintliga områden är ansvarsförhållandena otydligare 
och förutsättningar som bebyggelsens placering i förhållande till lågstråk, 
ledningar och recipient redan fastställda. Där krävs en 
förvaltningsövergripande åtgärdsplanering.  
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4 Ekosystemtjänster 
 

Genom att hantera dagvatten enligt principerna för hållbar 
dagvattenhantering kan dagvattenanläggningar bidra med ekosystemtjänster 
till samhället. Ekosystemtjänster definieras som direkta eller indirekta 
produkter och tjänster som naturens ekosystem bidrar med till människors 
välbefinnande och samhällets välfärd. Ekosystemtjänster har på så vis både 
koppling till en ekologisk och en social aspekt.  
 
Med en genomtänkt gestaltning ökar således värdet av 
dagvattenanläggningen. Öppna och gröna dagvattenlösningar möjliggör 
gestaltning som kan utgöra en del av kommunens gröna infrastruktur. Med 
grön infrastruktur säkras de ekologiska sambanden i naturen även inom 
tätorter. I Figur 9 illustreras utvalda ekosystemtjänster som hållbar 
dagvattenhantering kan tillföra i urban miljö. 
 
Dagvattenanläggningar kan förutom vattenrening och översvämningsskydd 
bidra med ytterligare ekosystemtjänster som bullerreglering, 
klimatanpassning, pollinering, rekreation, naturpedagogik, sinnliga 
upplevelser, habitat, ekologiskt samspel och biologisk mångfald.  
 
Genom att beakta dagvattenlösningarnas påverkan på tillgången av 
ekosystemtjänster ger ett mervärde, bland annat genom att åskådliggöra hur 
investeringen i dagvattenanläggningarna ger upphov till samhällsnytta.  
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Figur 9 Illustration av utvalda ekosystemtjänster som hållbar dagvattenhantering kan tillföra i urban 
miljö3. 

  

                                                 

3 Kostnads- nyttoanalys av införandet av hållbar dagvattenhantering som riskreducerande åtgärd mot 
översvämning - med fokus på monetär värdering av ekosystemtjänster, Marika Karras & Kari Ella Read 
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5 Ansvar för dagvatten 
 

Ansvar för dagvatten är en komplex fråga som måste hanteras 
förvaltningsövergripande då den rör flera aktörer utan att någon ensam har 
rådighet i frågan. Trots de juridiska otydligheterna är det viktigt att det 
hanteras. I dagvattenplanen tydliggörs därför ansvarsfördelningen mellan 
kommunens förvaltningar och avdelningar samt jämtemot externa parter.  
 
Det finns ingen lag som reglerar kommunens ansvar vad gäller regn med 
återkomsttid högre än VA-huvudmannens ansvar. Ansvar för detta rör flera 
aktörer utan att någon ensam har rådighet över helheten. Kommunen har ett 
ansvar att ”själva ha hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 
anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar” 
enligt kommunallagen. Detta innebär att kommunen ska arbeta 
förebyggande för att skydda områden som utgör ett högt allmänt intresse för 
att förhindra att dessa översvämmas vid kraftig nederbörd. 
 
Ansvarsfördelningen nedan kompletteras av följande kapitel: 

 I kapitel 7 beskrivs ansvar för utredning och genomförande av 
dagvattenåtgärder i områden med befintlig bebyggelse.  

 I kapitel 8 ges detaljerad handledning i det dagliga arbetet med 
dagvatten under planprocessen och vid nybyggnation i form av 
checklistor med angiven ansvarig för att dessa utgörs. För varje 
skede anges också en avdelning som är huvudansvarig för processen. 

 I bilaga 1 utgör en ansvarsmatris som tydliggör ansvar under 
planprocess, projektering, utredning och bygglov, byggskedet samt 
drift och underhållsskedet.  
 

Den avdelning som är ansvarig för en fråga enligt dagvattenplanen har inte 
nödvändigtvis kompetensen att utreda eller besvara frågan. I sådana fall ska 
den ansvariga avdelningen söka kompetens från andra avdelningar eller ta 
hjälp av en sakkunnig konsult.   
 

Fastighetsägare ansvarar att dagvatten som lämnar fastigheten uppfyller de 
krav som ställs i miljöbalken, avtal, bygglov och övriga gällande 
bestämmelser. Fastighetsägaren ansvarar för den lokala hanteringen av 
dagvatten inom fastigheten och utredningar som behövs för att säkerställa 
detta.  Ansvar för dagvattenhantering inom fastigheter beroende på 
markanvändning fördelas enligt  Figur 10 
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Figur 10 Ansvarsfördelning för dagvatten inom fastigheter. 

Vad som händer med ansvar för dagvattenhantering när dagvatten lämnar 
fastigheten styrs av kommunal planering. Men kommunal planeringen 
menas bl.a. beslut beslut om planuppdrag och beslut om 
verksamhetsområden. Innanför verksamhetsområde för dagvatten och 
detaljplanlagtområden, när dagvatten lämnar fastighet övergår ansvar för 
dagvattenhanteringen från fastighetsägare till kommunen. Beroende på 
vilken mängd dagvatten som ska hanteras, har kommunen möjlighet att 
hantera dagvattenfrågan i någon av kommunens enheter och se till att en 
hållbar hantering av dagvatten uppnås, som visas i Figur 11:  

Hantering av 
dagvatten inom 

enskilda 
fastigheter

Markanvändning

Ej planlagdmark Fastighetsägare

Kvartersmark Fastighetsägaren

Väg/GC Väghållaren

Allmän platsmark
Park/Gata eller 

samfällighet
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Figur 11 

 

6 Krav på dagvattenhantering i 
Falköpings kommun 

För att kommunen ska uppfylla lagar, regler, krav samt uppnå målen i VA-
plan ställer kommunen krav på dagvattenhanteringen. Kraven tydliggör vad 
som gäller vid utredning, projektering och granskning av 
dagvattenhantering. Kraven ska förmedlas till konsulter och exploatörer i 
samband med utredningar och exploatering.   
 

 
 I Falköpings kommun uppnås hållbar dagvattenhantering genom 
att efterleva följande krav:  

 Dagvatten ska i första hand infiltreras och i andra hand renas och 
fördröjas nära källan. Dagvatten ska nyttjas som resurs vid 
gestaltning. 

 Dimensionering av nya dagvattensystem ska ske enligt Svenskt 
Vattens publikation P110 och ta höjd för framtida 
klimatförändringar.  

 Dagvatten från kvartersmark och allmän platsmark ska hanteras i 
dagvattenanläggning för fördröjning och rening av dagvatten 
motsvarande minst 10 mm nederbörd från hårdgjorda ytor.  
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 Höjdsättning på marknivån där byggnaden ska uppföras och 
marknivån i anslutning till byggnaderna ska utformas vid behov 
för att säkra ytlig avledning av regn med återkomsttid på minst 
100 år vid nya detaljplaner och större ombyggnation. 
Nybyggnation ska undvikas i instängda områden.  

 
Kraven är generella vilket gör att platsspecifika förutsättningar kan medföra 
att striktare krav kan ställas och att undantag kan medges. Innebörden av 
kraven och vägledning för hur de ska implementeras samt när undantag är 
aktuella beskrivs i respektive kapitel nedan. 

6.1 Dimensionering av nya dagvattensystem 
När nya dagvattensystem byggs ska de dimensioneras utifrån funktionskrav 
i Svenskt Vattens publikation P110, se Tabell 2. Funktionskraven uttrycks 
som minimikrav på återkomsttider och redovisas för tre 
dimensioneringsnivåer som beskrivs nedan och illustreras i Figur 12: 

  

Återkomsttid för fylld ledning (hjässadimensionering) alternativt 
fyllt dike (2/3 av dikets kapacitet). 
Återkomsttid för när dagvattnet når markytan eller dikeskrönet. 
Kritisk nivå när dagvatten når byggnader och orsakar skada.  

 

Tabell 2 Minimikrav på återkomsttider för regn vid dimensionering av nya dagvattensystem enligt 
Svenskt Vattens publikation P110 (2016). 

 

 VA-huvudmannens ansvar Kommunens ansvar 

Återkomsttid 
för regn vid 
fylld ledning 

Återkomsttid 
för trycklinje 
i marknivå 

Återkomsttid för 
marköversvämning 

med skador på 
byggnader 

Gles bostadsbebyggelse  2 år 10 år >100 år 

Tät bostadsbebyggelse  5 år 20 år >100 år 

Centrum- och affärsområden  10 år 30 år >100 år 
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Figur 12 Illustration över dimensioneringsnivåer utifrån Svenskt Vattens publikation P110. VA-
huvudmannen ansvarar för kapacitet i ledning/dike och kapacitet som kan avledas innan dagvattnet 
når markytan/dikeskrönet. Planavdelningen ansvarar för att i nya detaljplaner säkerställa avledning 
av skyfall för att motverka skador på byggnader och problem med framkomlighet. 

Vid dimensionering av nya dagvattensystem ska fördröjningskravet på 10 
mm nederbörd som sker inom kvartersmark inte räknas med eftersom VA- 
huvudmannen inte har rådighet över dessa anläggningars drift och underhåll. 
VA- huvudmannen ansvarar för att dagvattensystemet kan hantera en viss 
återkomsttid i ledning/dike (2-10 årsregn) och upp till dess att det når 
markytan/dikeskrönet (10- 30 årsregn). Denna typ av regn skiljer sig från 
flöden som uppkommer vid skyfall.  

I händelse av skyfall blir vattenflödena så stora att de inte kan hanteras i 
dagvattensystemen. Då avrinner vattnet på markytan mot den lägsta punkten 
och riskerar att orsaka skadliga översvämningar i lågstråk och instängda 
områden. Vilka konsekvenser som uppstår när dagvattensystemet är fullt 
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och vattnet avrinner ytledes bestäms av hur mark, vägar och bebyggelsen är 
utformad och höjdsatt. VA- huvudmannen har inte rådighet över 
höjdsättning och nivåer på vägar och planerad bebyggelse.    

Kategorisering av olika bebyggelsetyper ska göras utifrån möjligheterna att 
hantera ytliga dagvattenvolymer utan att riskera allvarliga konsekvenser. 
För samhällsviktiga funktioner måste en platsspecifik bedömning göras för 
att avgöra vilken återkomsttid som är lämplig vid dimensionering av 
dagvattensystemet. Bedömningen ska utgå från hur man säkerställer den 
samhällsviktiga funktionen och vilka konsekvenser en översvämning skulle 
få på den aktuella platsen. Även för instängda områden (där bebyggelse ska 
undvikas) måste en platsspecifik bedömning göras så att funktionskraven på 
dagvattensystemet ställs i relation till konsekvenserna vid en översvämning.  

På grund av klimatförändringar förväntas nederbördens mängd och 
intensitet öka det närmaste århundradet. Eftersom samhällens höjdsättning 
och de nya dagvattensystem som byggs kommer finnas kvar i ett långt 
perspektiv ska de anpassas för framtida klimatförändringar. Vid 
dimensionering enligt Svenskt vattens publikation P110 hanteras detta 
genom att multiplicera dimensionerande nederbörd med en klimatfaktor på 
minst 1,25 (för nederbörd med kortare varaktighet än en timme). 
Uppdateringar av klimatfaktorns storlek kommer att göras allt eftersom 
kunskapsläget ökar.  

Vid nybyggnation ska dämningsnivån för anslutna servisledningar för 
dagvatten samt ledningar för husgrundsdräneringar fastställas till marknivån 
i förbindelsepunkten med viss marginal.  

De funktionskrav som presenteras ovan är minimikrav. Med tanke på 
osäkerheterna som råder kring kommande klimatförändringar och 
kommande samhällsutbyggnad så kan det vara lämpligt att skapa extra 
säkerhet för dagvattenavledning. Exempel på hur det kan göras listas nedan:   

 Höjdsättning: Att placera byggnader och anläggningar högre än 
omkringliggande vägar och mark är en robust åtgärd för skydd mot 
översvämning.  

 Fördröjning: När dagvattenflöden fördröjs sänks flödestopparna och 
risken för översvämning i dagvattensystemet minska. Detta 
resulterar också i en ökad rening av dagvattnet innan det når 
recipienten.  

 Ökad dimension på ledningar/diken: Att öka dimensionen på 
ledning/dike kan minska risken för översvämningar (aspekter som 
nedströms system och självrensning av ledningar ska dock beaktas). 
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6.2 Hantering av skyfall  
 

Vid skyfall kan dagvattenflödena inte hanteras i dagvattensystemen, se figur 
15. Då avrinner vattnet ytledes mot den lägsta punkten och riskerar att 
orsaka skadliga översvämningar i lågstråk och instängda områden. Vattnets 
väg och vart det blir stående styrs av hur mark, vägar och bebyggelsen är 
utformad och höjdsatt. Befintlig miljö ska kartläggas i kommunens 
översvämningskartering och en åtgärds plan ska tas fram som ett viktigt 
underlag i planprocessen.  
 
För att möta extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar ska ny 
bebyggelse planeras och utformas så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100-årsregn. Detta 
görs genom att säkra möjlighet till ytlig avrinning längs vägar och lågstråk. 
Vattnet ska kunna rinna över markytan fram till recipienten, 
översämningsytor eller platser där de inte orsakar skada.  
 
Från så kallade ”instängda områden” kan dagvatten inte avledas ytligt utan 
riskerar att bli stående och orsaka skadliga översvämningar. Instängda 
områden finns naturligt till följd av markens topografi eller uppstår på grund 
av byggda barriärer som hindrar dagvatten från att avrinna ytledes med 
självfall. Ansamling av dagvatten kan innebära problem för bebyggelse 
inom det instängda området, inte minst i händelse av skyfall. Enligt P1104 är 
grundregeln att dessa områden ska undvikas för bebyggelse. Om instängda 
områden ändå planläggs för bebyggelse måste stor hänsyn tas till 
översvämningsrisker och planerat bebyggelse höjdsätts för att 
översvämningsskador undviks.  
 
För att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada vid skyfall kan 
översvämningar styras till platser där de inte orsakar skador. Platser som 
kan utformas för att tåla översvämningar kan vara naturmark, parker, 
aktivitetsytor eller torg som ligger lägre än omkringliggande bebyggelse. 
Ytor som byggs för att fylla flera olika syften, till exempel en fotbollsplan 
som tillåts svämma över i händelse av skyfall brukar kallas för 
”multifunktionella ytor”.  
 
Instängda området kan också skapas inom fastigheter genom placering av 
byggnader eller markförändring vilket hindrar avrinning vid ett skyfall. 
Falköpings kommun har då ingen rådighet över frågan.  
 
Länsstyrelsen för Stockholms- och Västra Götalands län har tagit fram 
rekommendationer för hur översvämningsrisk till följd av skyfall ska 
hanteras i olika delar av planprocessen. Se ”Rekommendationer för 
hantering av översvämning till följd av skyfall- stöd i fysisk planering 
(faktablad 2018:5)” för mer information.   

                                                 

4 P110 Avledning av dag-, drän-, och spillvatten (Svenskt Vatten 2016). 



 25 

6.3 Krav på rening och fördröjning av dagvatten 
Det saknas nationell vägledning gällande dagvattenrening, men 
verksamhetsutövare och fastighetsägare ska förhålla sig till lagstadgade 
krav. Rening av dagvatten regleras främst av Miljöbalkens 2 kap med 
allmänna hänsynsregler och 5 kap gällande krav på åtgärder för att 
miljökvalitetsnorm (MKN) som påverkas av dagvatten i den mottagande 
recipienten ska uppnås.  
 
För att uppnå MKN i kommunens vattenförekomster ställs krav på 
fördröjning och rening av dagvatten vid nybyggnation och större 
ombyggnationer. När kommunen tagit fram lokala åtgärdsprogram för sina 
vattenförekomster kommer reningskraven anpassas efter åtgärdsbehovet i 
respektive vattenförekomst. Tills dess ska dagvatten motsvarande minst 10 
mm nederbörd från hårdgjorda ytor omhändertas i dagvattenanläggning för 
fördröjning och rening.  
 
Krav på fördröjning av dagvatten från fastigheter bidrar till att motverka 
sänkning av grundvattennivåer och minska risk för översvämningar. Krav 
på rening enligt Tabell 3 bidrar att uppnå MKN i kommunens 
vattenförekomster. 
 
Krav gäller vid nybyggnation och större ombyggnation inom områden där 
kommunen är ansvarig för övergripande dagvattenhantering, som allmän 
platsmark och kvartersmark. Vad som klassas som större ombyggnation 
avgörs från fall till fall utifrån ombyggnadens omfattning. Med ”hårdgjord 
yta” avses den del av ytan som bidrar till avrinningen av dagvatten, även 
kallad reducerad area. Under https://vacalc.falkoping.se/ finns 
beräkningshjälp för magasinvolym. Dagvattenanläggningens 
dimensionerande våtvolym kan beräknas enligt exempel nedan:  
 
Exempel: Dagvatten från en asfalterad parkering på 100 m2 ska fördröjas 
innan det leds vidare till nedströms dagvattensystem. Asfalt har en 
avrinningskoefficient (ᵠ) på 0,8.  

Beräkning våtvolym: 0,01 m * 100 m2 * 0,8 (ᵠ)= 0,8 m3 

I exemplet ovan krävs en våtvolym på 0,8 m3. Hur stor anläggningen 
behöver vara beror på faktorer som t.ex. anläggningens fyllnadsmaterial, 
maximala vattendjup och släntlutningar.  

Det informeras om kravet i nybyggnadskarta och under bygglovsprocessen. 
Kravet följs under tekniskt samråd, vid projektering och anläggning. 
 
Fördröjning av dagvatten ger lägre flödestoppar vilket minskar risken för 
översvämningar. Fördröjning av dagvatten medför även rening av vattnet 
genom infiltration, fastläggning och sedimentation. Det innebär lägre 
tillförsel av föroreningar till recipienten och bidrar till att upprätthålla 
grundvattennivån.   
 

https://vacalc.falkoping.se/
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Utöver den rening som uppkommer när dagvatten fördröjs och infiltrerar 
ställs särskilda krav på rening av dagvatten utifrån dess förmodade 
föroreningsinnehåll och recipientens känslighet. Om det föreligger särskilda 
krav på rening av dagvatten bedöms utifrån dagvattnets föroreningsgrad och 
typ av recipient enligt tabell 3. Kraven uttrycks som ”enklare rening” 
alternativt ”rening”. Dessa anläggningar ska anmälas till Miljösamverkan 
östra Skaraborg (MÖS). Anmälan ska göras senast sex veckor innan 
påbörjad byggnation av såväl enskilda fastighetsägare som av 
VA-huvudmannen. I tabell 3 ges även förslag på val av 
dagvattenanläggning utifrån reningskategori.   
 
För att kunna hantera olyckor med oljeutsläpp ska oljeavskiljande åtgärder 
krävas vid parkeringsytor för långtidsparkering för mer än 20 fordon och för 
korttidsparkeringar som överstiger 50 parkeringsplatser. Lastbilsparkeringar 
samt fastigheter där förekommer verksamheter med risk för oljespill ska ha 
oljeavskiljningsåtgärder.  
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Tabell 3 Matris reningsbehov för dagvatten baserat på föroreningshalt i dagvattnet och typ av 
recipient. Blå celler anger att anmälan om dagvattenanläggning enligt MB ska göras till 
Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS). 

 Recipient 

Föroreningshalt i dagvatten baserat på 
markanvändning 

Infiltration till 
grundvatten 

Avledning till sjö 
eller vattendrag 

Hög 
Parkering (hög frekvens*) 
Koppar- och zinktak 
Terminalområden 

Rening Rening 

Måttlig 

Parkering (låg frekvens**) 
Högtrafikerade gator  
Industriområden*** 
Flerfamiljshusområden 

Enklare rening Enklare rening 

Låg 
Villaområden 
Övriga gator 
Parker och naturmark 

Infiltration Fördröjning 

* Korttidsparkeringar i centrum- och handelsområden med hög besöksfrekvens 

** Långtidsparkeringar samt bostadsparkeringar  

*** Föroreningshalt i dagvattnet kan variera mellan måttlig-hög beroende på verksamhet. 
 

Exempel på lämpliga dagvattenanläggningar utifrån reningsbehov 
Andra anläggningstyper med likvärdig funktion kan väljas. 

Reningsbehov Anläggningens funktion Exempel på anläggning 

Fördröjning 

Inga särskilda krav på dagvattenrening 
utan enbart fördröjningskrav. Syftet med 
fördröjningslösningar är i första hand för 
att jämna ut belastningen på 
ledningsnätet och recipienter, men ett 
trögt system ger även en viss 
partikelavskiljning. 

Ytliga och underjordiska magasin 
(krossdiken, kross-, kassett- eller 
rörmagasin), vegetationsklädda 
tak, samt dagvattenanläggningar 
som klarar hårdare reningskrav. 

Infiltration Infiltration 
Infiltration i grönyta, 
genomsläppliga beläggningar, 
infiltrationsstråk 

Enklare rening Infiltration/filtrering eller sedimentation Översilningsyta, svackdike 

Rening 

Infiltration/filtrering och sedimentation. 
Alternativt kombineras anläggningar 
med funktion sedimentation och 
infiltration/filtrering. 

Infiltration i grönyta, 
genomsläppliga beläggningar, 
infiltrationsstråk, makadamdike, 
nedsänkt växtbädd, skelettjord, 
damm med permanent 
vattenspegel, våtmark 
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6.4 Ansvar vid anläggning och tillsyn 
dagvattenanläggningar  
De nya kraven enligt kapitel 6.3 på en hållbar dagvattenhantering kommer 
leda till att fler dagvattenanläggningar byggs i samband med nybyggnation 
och större ombyggnation. Ansvarsfördelning vid anläggning och tillsyn av 
dagvattenanläggningar beskrivs i Figur 13. 

 

 

Figur 13 Ansvarsfördelningen vid anläggning och tillsyn av dagvattenanläggningar.  

 

6.5 Undantag 
Kraven är generella vilket gör att platsspecifika förutsättningar kan medföra 
att striktare krav kan ställas och att undantag kan medges. Exempel på när 
det är aktuellt listas nedan:  

 MÖS kan ställa andra krav utifrån platsspecifika förutsättningar. 
Anledningar att t.ex ställa högre krav kan vara att det föreligger risk 
att ej uppnå MKN i vattenförekomster, att det finns skyddsvärda 
naturvärden, att det föreligger hög risk för oljespill eller förekomst 
av förorenad mark.  

 När det inte är möjligt eller lämpligt att rena/fördröja 10 mm av 
nederbörd inom en fastighet, kan VA-huvudmannen åta sig ansvaret 

VA tillser att information och underlag kring krav på 
dagvattenhantering finns tillgänglig på kommunens 
webplats. 

Bygglovsenheten informerar vid behov om kraven vid 
förhandsbesked, lovärenden och anmälningsärenden. Mät-
Kart informerar om kraven vid ansökan om 
nybyggnadskarta. 

Byggherren anmäler vid behov dagvattenanläggningen till 
MÖS minst sex veckor innan byggnation. När anmälan ska 
ske framgår av tabell 2. (Vid remiss från bygglov bedömmer 
MÖS behov av anmälan enligt MB). MÖS handlägger 
mottagen anmälan.

Fastighetsägaren lämnar in VA- ritning med 
dagvattenlösning inför tekniskt samråd. VA-ritningar 
remitteras vid behov till VA-avdelningen för granskning. 
Bygglovsenheten ger starbesked.

VA kontrollerar att anläggningen är ansluten enligt VA 
ritnignar och skickar besiktningsprotokoll till 
Bygglovsenheten som ger slutbesked. MÖS är ansvariga för 
fortsatt tillsyn av dagvattenanläggningar som anmälts enligt 
MB. 
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att lösa detta inom kommunal mark5. Detta bör i så fall tydligt 
regleras i markanvisningsavtal eller exploateringsavtal.  

 När dagvatten ansluts till befintliga dagvattensystem eller 
markavvattningsföretag ligger kapaciteten i dessa system till grund 
för ytterligare krav på fördröjning för att undvika översvämning.  

 När modellering av dagvattensystemet visar att fördröjning kan 
orsaka problem i andra delar av ledningssystemet. 

 När tekniska förutsättningar, naturliga förhållanden eller orimliga 
kostnader medför att åtgärder inte är möjliga eller går att motivera.  

 När en kompensationsåtgärd för rening av dagvatten genomförs på 
annan plats inom recipientens avrinningsområde.  

  

                                                 

5 Gäller enbart inom verksamhetsområde för dagvatten 
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7 Dagvattenhantering i områden med 
befintlig bebyggelse 
Det är inte möjligt att ställa generella dimensioneringskrav på 
dagvattenhantering i områden med befintlig bebyggelse på samma sätt som 
vid nybyggnation och större ombyggnationer. Detta eftersom förutsättningar 
som höjdsättning och höjdförhållanden mellan byggnader, mark, 
ledningsnät och recipienter redan är fastlagda. Dagvattenledningar i äldre 
områden är därtill dimensionerade utifrån andra principer och äldre krav, 
samtidigt som ytorna som belastar systemen har ökat.  

Det är ofta svårt att bygga ut dagvattensystemet under mark i befintlig 
bebyggelse. Det medför kapacitetsbrist i dagvattensystemen vilket innebär 
risk för översvämning när vatten blir stående på markytan eller trycks upp i 
lågt belägna brunnar. För att minska risken för skadliga översvämningar och 
skapa möjlighet till framtida förtätning krävs ett nära samarbete mellan 
kommunens berörda avdelningar och övriga aktörer. Lämpliga åtgärder för 
att minska belastningen på dagvattensystemet kan vara en kombination av:  

 Fördröjning av dagvatten vid ny- och större ombyggnation. 
 Information till fastighetsägare avseende vattennivåer att skydda sig 

mot i händelse av skyfall. 
 Att komplettera befintligt dagvattennät med öppna 

dagvattenlösningar och stråk 
 Att säkra ytlig avledning till översvämningsytor när systemet går 

fullt 
 Uppströmsåtgärder 

 

Vem som är ansvarig för utredning och genomförande av åtgärder beror på 
vilken typ av nederbörd som orsakar det huvudsakliga dagvattenproblemet, 
se kapitel 6, Ansvar för dagvatten. VA-huvudmannen ansvarar för 
dimensionering av dagvattensystemet från förbindelsepunkt till recipienten 
inom verksamhetsområde för dagvatten. Om huvudorsak till problem ligger 
inom VA-huvudmannens ansvar ska de utreda och genomföra lämplig 
åtgärd.  

Fastighetsägaren ansvarar på fastigheten och i dess omedelbara närhet. Vid 
behov ska det utredas om dagvattenfrågan behöver hanteras i ett större 
sammanhang vilket i så fall innebär att verksamhetsområde för dagvatten 
ska inrättas.  

 
Om det huvudsakliga problemet gäller nederbörd som överstiger 
VA-huvudmannens ansvar kan problemet inte åtgärdas genom avledning i 
dagvattensystemet. Då krävs ett helhetstänk kring höjdsättning och 
skyfallsstråk för att skydda bebyggelse och för att säkerställa tillgänglighet 
och funktion för samhällsviktiga verksamheter i händelse av skyfall. För att 



 31 

skapa ett helhetstänk ska Falköpings kommun ta fram en 
översvämningskartering med tydlig prioritering av åtgärder och ansvar för 
genomförande, vilket avdelningen Hållbar utveckling ansvarar för. 
Översvämningskarteringen kommer utgöra ett viktigt underlag kring vilka 
nivåer fastighetsägarna ska förhålla sig till. Översvämningskarteringen 
behöver peka ut områden där bebyggelse och infrastruktur ligger i risk för 
översvämning och skador, åtgärder som föreslås för att minska risken vid 
översvämning samt prioriteringslista och uppskattade kostnader. 
Karteringen skapar ett underlag för en klimatanpassad planering av 
kommunen och är ett stöd i planprocesserna, infrastrukturutvecklingen och 
utbyggnad av kommunen. Karteringen representerar också ett bra underlag 
för vidare arbete med klimatanpassningen. 
 
 

 

  

Figur 14 Ansvarsfördelning i befintlig bebyggelse utifrån vilken typ av nederbörd som orsakar 
problem med översvämningar. 
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8 Dagvattenhantering i planprocess och 
nybyggnation 

 

För en hållbar dagvattenhantering är det viktigt att dagvattenfrågor hanteras 
i ett tidigt skede samt följs upp vid övergång mellan skeden. figur 15 och 
figur 16 symboliserar olika skeden i vilka dagvattenfrågor i kommunen ska 
hanteras både inom och utanför planlagt område. För respektive skede har 
en checklista med moment att beakta sammanställts.  
 
För varje skede anges en huvudansvarig avdelning inom kommunens 
organisation samt en eller flera ansvariga avdelningar för de ingående 
momenten. Den huvudansvariga har det övergripande ansvaret för att 
dagvattenfrågan hanteras i det aktuella skedet, men ska även stämma av med 
övriga ansvariga. Avstämning mellan huvudansvarig och ansvarig för olika 
moment kan ske genom granskning, remiss eller rådgivning. Den avdelning 
som är ansvarig för en fråga enligt dagvattenplanen har inte nödvändigtvis 
kompetensen att utreda eller besvara frågan. I sådana fall ska den ansvariga 
avdelningen söka kompetens från andra avdelningar eller ta hjälp av en 
sakkunnig konsult. 
 
I checklistorna redovisas vilka arbetsmoment som tillhör respektive skede 
samt vilken avdelning eller enhet som bär ansvar för att utföra respektive 
moment. All nybyggnation berörs inte av samtliga skeden. Förfarandet 
varierar om nybyggnation sker inom eller utom detaljplanelagt område, 
samt om detaljplanen är antagen sedan tidigare eller inte.  
 
Inom planlagt område 

 
Figur 15 Dagvattenfrågor ska hanteras vid flera olika skeden under planprocessen. 

Planprocess 
(ÖP, FÖP, 

planbesked, 
DP)

Exploaterings-, 
köpe- och 

marköverlåtelse-
avtal

Nybyggnads-
karta

Marklov, 
bygglov, 
anmälan 

enligt PBL
Byggskede
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Utanför planlagt område  

 
Figur 16 Dagvattenfrågor ska hanteras vid flera olika skeden vid anmälningspliktig nybyggnation 
utanför planlagt område. 

 

 

 

8.1 Checklista: Översiktsplan 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

Identifiera områden med risk för översvämning samt områden lämpliga 
för dagvattenhantering och avledning av skyfall i GIS (instängda 
områden, avrinningsstråk, lågpartier, evakueringsstråk för skyfall). Den 
kommunövergripande översvämningskartering utgör underlag för 
arbetsmomentet (Hållbar utveckling ansvarar för framtagande av 
översvämningskartering) samt Scalgo. 

Plan 

Kartlägg vattenförekomsters status och beakta var bebyggelse kan 
planeras. (Arbetet ska samordnas och samverka med lokala 
åtgärdsprogram för vattenförekomster.) 

Plan 

Hänvisa till krav på dagvattenhantering från dagvattenplanen.  Plan 
Beakta ekosystemtjänster. Plan 

Granskning och rådgivning (möjlighet att bygga Va-anläggning, inga 
instängda områden). 

VA 

Granskning och informativ rådgivning utifrån miljöbalken 
(recipientpåverkan, behov av dagvattenrening, granskning mot VISS). 

MÖS 

  

8.2 Checklista: Fördjupad översiktsplan och planprogram 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

Kontrollera att punkterna ovan är genomförda (annars genomför vid 
behov).  

Plan 

Förhandsbesked Bygglov, anmälan 
enligt PBL Byggskede
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Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

Kontrollera om det finns markavvattningsföretag, andra berörda aktörer 
samt om det behövs tillstånd för vattenverksamhet.  
Påbörja process att häva upp/förändra markavvattningsföretag om så 
behövs               

Plan 
 
MEX/VA 

Genomför översiktlig dagvattenutredning enligt vägledning i kapitel 9.1 i 
dagvattenplanen. Planhandläggare initierar utredning. Innehåll, utförande 
och behov av underlag, som geotekniska och geohydrologiska 
undersökningar, bestäms av Plan i dialog med VA.  

Plan 

Ta ställning till ev. behov av inrättande av verksamhetsområde för 
dagvatten.  

VA 

Granskning och rådgivning av föreslagen dagvattenhantering (ex. 
placering utifrån översiktlig höjdsättning, funktion, drift- och 
skötselfrågor). 

VA 
 

Granskning och rådgivning avseende höjdsättning, behov av grönytor och 
säker dagvattenavledning längs gatan och grönstråk vid skyfall. 

Park/Gata 

Granskning och informativ rådgivning utifrån miljöbalken 
(recipientpåverkan avseende föroreningar och flöden, behov av 
dagvattenrening, anmälningsplikt och ev. markundersökningar). 

MÖS 

8.3 Checklista: Planbesked 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

Bedöm viktiga aspekter som påverkar markens lämplighet för 
exploatering (t.ex. översvämningsrisk och närhet till vattenförekomst som 
riskerar att inte uppnå MKN). 

Plan 

Om positivt planbesked lämnas – ange vid behov viktiga förutsättningar 
för hantering av översvämningsrisk, dagvattenflöden och rening av 
dagvatten. 

Plan 

Rådgivning avseende teknisk kapacitet för dagvattenavledning.  VA 

8.4 Checklista: Detaljplan 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

  
Kalla till startmöte med berörda enheter. Plan 
Genomför vid behov dagvattenutredning enligt vägledning i kapitel 9.2 i 
dagvattenplanen. Planhandläggare initierar utredning. Innehåll, utförande 
och behov av underlag, som geotekniska och geohydrologiska 
undersökningar, bestäms av Plan i dialog med VA och MÖS.  

Plan 

Klargör behov av verksamhetsområde för dagvatten. Vid behov påbörja 
process att upprätta verksamhetsområde. 
Påbörja process att häva upp/förändra markavvattningsföretag  

VA 
 
MEX/VA 
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Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

Säkerställ dagvattenhanteringen genom planbestämmelser, reservera ytor 
för omhändertagande av dagvatten samt vid behov höjdsätta 
byggnadsverk. Förklara huvudsyfte, renings- och fördröjningskrav, 
utformning och genomförande av dagvattenhanteringen i 
planbeskrivningen. 

Plan 

Inkludera kostnader för genomförande, drift och underhåll av den 
allmänna dagvattenanläggningen i genomförandebeskrivningens kalkyl. 
(VA och Park/Gata tillhandahåller information.) 

Plan 

Dokumentera ansvarsfördelning för planerad dagvattenhantering i 
planbeskrivning. 

Plan 

Granskning och rådgivning av föreslagen dagvattenhantering (ex. 
placering, höjdsättning, funktion, dimensionerings- och fördröjningskrav, 
drift- och skötselfrågor, uppdämningsnivåer på dagvatten). 

VA 

Granskning och rådgivning av dagvattenutredning och planförslag 
avseende höjdsättning för säker skyfallsavledning, behov av grönytor, 
utformning, drift, underhåll och kostnader.  

Park/Gata 

Granskning och informativ rådgivning av dagvattenutredning och 
planförslag avseende recipientpåverkan, behov av dagvattenrening, 
anmälningsplikt, eventuella markundersökningar och särskilda 
krav/skydd.  

MÖS 

8.5 Checklista: Exploateringsavtal, markanvisningsavtal, 
köpeavtal och bygganvisningar 

Huvudansvarig för arbetsmoment: MEX 

Moment Ansvarig 

Utifrån underlag från övriga enheter vid behov upprätta avtal som 
innehåller information om: 
 Hänvisning till dagvattenförutsättningar i detaljplanen. 

 Ansvarsfördelning gällande föreslagna dagvattenanläggningars 
genomföranden, drift och underhåll mellan parter som nyttjar 
dagvattenanläggning. 

 Eventuella överenskommelser gällande kostnadsansvar. 

 Beskrivning av etapputbyggnad och förutsättningar för byggnation 
och slutbesked (exempelvis fotodokumentation). 

 Fördröjningskrav 10 mm enligt dagvattenplanen. 

MEX 

Upprätta bygganvisningar utifrån underlag från övriga enheter inför 
försäljning av detaljplanelagd mark.  

MEX 

Granskning och rådgivning av bygganvisningar och avtalen vid behov.  VA 
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8.6 Checklista: Förhandsbesked 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Bygglov 

Moment Ansvarig 

Kontrollera om det föreligger översvämningsrisk enligt 
översvämningskarteringen och Scalgo (instängda områden och ytliga 
avrinningsvägar),  
Kontrollera lutningen och placering i förhållande till omkringliggande 
bebyggelse. 
Informera sökanden om det föreligger översvämningsrisk enligt 
översvämningskarteringen.  

Bygglov 

Tillhandahåll informationsblad/länk till webbplats om fastighetsägarens 
ansvar för omhändertagande av dagvatten (renings- och fördröjning på 10 
mm nederbörd per reducerad kvadratmeter, skicka underlag för 
bedömning om anmälan om dagvattenanläggning, ev. behov av 
geoteknisk och geohydrologisk undersökning till underlag för bedömning 
av möjlighet och lämplighet för infiltration). 

Bygglov/  

Vid behov villkora förhandsbeskedet. Bygglov 

Informera om eventuellt behov av tillstånd för vattenverksamhet. Bygglov 

Bedöm behov av anmälan av dagvattenanläggning vid remiss från 
bygglov.  

MÖS 

8.7 Checklista: Nybyggnadskarta 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Mät-kart 

Moment Ansvarig 

Tillhandahåll nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan ska innehålla följande 
om dagvatten:  

 Relevanta detaljplanebestämmelser (t.ex. krav på tillåten plushöjd 
på färdigt golv).  

 Höjder på gator och allmän platsmark. 

 VA- uppgifter: ev. förbindelsepunkts plan- och höjdläge, 
dämningsnivå och ev. krav på pumpning av dag- och dränvatten.  

Mät-kart 

Tillhandahåll informationsblad/länk till webbsida om fastighetsägarens 
ansvar för omhändertagande av dagvatten (renings- och fördröjningskrav 
på 10 mm, ev. behov av anmälan om dagvattenanläggning, ev. behov av 
geoteknisk och geohydrologisk undersökning till underlag för bedömning 
av möjlighet och lämplighet för infiltration). 

Mät-kart 

Tillhandahåll uppgifter avseende höjder på gator och allmän platsmark. Park/Gata 

Tillhandahåll VA-uppgifter till kartan.  VA 
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8.8 Checklista: Marklov, bygglov, anmälan enligt PBL, 
tekniskt samråd, startbesked och slutbesked  

Huvudansvarig för arbetsmoment: Bygglov 

Moment Ansvarig 

Tillhandahåll informationsblad/länk till webbsida om fastighetsägarens 
ansvar för omhändertagande av dagvatten (fördröjningskrav på 10 mm, 
ev. behov av anmälan om dagvattenanläggning, ev. behov av geoteknisk 
och geohydrologisk undersökning till underlag för bedömning av 
möjlighet och lämplighet för infiltration). 

Bygglov 

Kontrollera att planbestämmelser (alt. villkor i förhandsbeskedet) är 
uppfyllda, att marken lutar från byggnader och nivå på färdigt golv är 
högre än dämningsnivå på anslutande dagvattensystem.  
 

Bygglov 

Granskning och rådgivning inför bygglov avseende markhöjder.  
Skicka med info till fastighetsägare om lämplig nivå på färdig golv 
utifrån översvämningskarteringen.  
 
Begär in handlingar inför tekniskt samråd. Kompletta handlingar ska 
lämnas in minst 1 vecka innan tekniks samråd.    
                                           

Bygglov 
 
 
 
Bygglov 
 

Granskning och rådgivning avseende föreslagen dagvattenlösning och 
höjder (i samband med tekniskt samråd). 

VA 

Under tekniskt samråd:  
 Sökande redovisar föreslagen dagvattenanläggning (dimensionering 

och utformning, fördröjning, rening, säkerhet, placering av utlopp 
och brädd).  

 Dokumentera dagvattenanläggningens utformning och funktion i 
kontrollplanen. 

 Informerar sökanden att uppgifter om dagvattenanläggning ska 
läggas i servisanmälan.  

 Granskning med avseende på lutning, placering av byggnader, 
instängda områden, avrinningsvägar, infiltrationsmöjlighet eller 
en känslig mottagande recipient.   

Bygglov 

Om lagkraven bedöms kunna uppfyllas får man start besked. 

För att få slutbesked måste man verifiera att man har uppfyllt 
dokumentation, villkor och kontrollplan som bestämdes i startbeskedet.  
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9 Vägledning vid beställning av 
dagvattenutredningar 
Nedan följer vägledning för vad som bör ingå i dagvattenutredningar för 
fördjupad översiktsplan, planprogram och detaljplan. I varje enskilt fall ska 
en bedömning göras huruvida de olika delarna är relevanta för den aktuella 
platsen och den planerade exploateringen för att säkerställa att 
utredningarna inte blir onödigt omfattande och kostsamma. Ofta är 
dagvatten- och skyfallsfrågor enklare att lösa ju tidigare i planprocessen de 
utreds. Vid beställning av dagvattenutredning ska det informeras om 
dagvattenplanen.  
 
En kommunövergripande översvämningskartering och lokala 
åtgärdsprogram för recipienter är exempel på underlag som utgör en god 
kunskapskälla och bas inför dagvattenarbetet i planprocessen. Ett lokalt 
åtgärdsprogram redogör för en recipients status, kartlägger påverkanskällor 
och anger platsspecifika åtgärdsförslag inom aktuellt avrinningsområde. 
Åtgärdsprogrammen är en del i kommunens arbete för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna i sina vattenförekomster. 

9.1 Dagvattenutredning för fördjupad översiktsplan och 
planprogram 
Dagvattenutredningens resultat ska användas vid ställningstagande kring 
vilka områden som är lämpliga för bebyggelse, trafik- och grönytor samt 
behov av ytor för hantering av vatten. Följande frågeställningar bör 
behandlas i ett så tidigt skede som möjligt: 
 

 Vilken/vilka är de aktuella avrinningsområdena och recipienterna? 

 Finns en problematik i de aktuella recipienterna? Är problematiken 
kopplad till dagvattenutsläpp?  

 Hur ser höjdförhållanden i området ut? Vad innebär det för 
skyfallsavledning? Förekommer instängda områden olämpliga för 
bebyggelse? 

 Sammanfaller riskområden till följd av skyfall med samhällsviktiga 
verksamheter? 

Baserat på svaren till punkterna ovan, rekommenderas att ytor som är 
lämpliga för dagvattenhantering och skyfallsavledning identifieras. Ytor 
avsätts med fördel tidigt för så kallade multifunktionella ytor, dvs. ytor som 
både kan rena dagvatten, hantera skyfall, och även fungera som lekparker 
eller liknande mellan regnen.  
 
Punkterna nedan tar upp vad som kan belysas i en dagvattenutredning för en 
fördjupad översiktsplan och planprogram: 
 

 Generell problematik i aktuella recipienter kopplad till MKN 
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 Generell problematik kopplad till skyfall 

 Eventuella kända bräddpunkter/problemområden i 
dagvattenledningsnätet 

 Dagvattenledningssystemets utbredning 

 Höjdbaserade avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk 
(dvs. hur dagvattnet ytligt leds vid ett skyfall) 

 Tekniska avrinningsområden (dvs. hur ledningsnätet leder bort 
dagvatten, på en övergripande nivå) 

 Viktiga stråk och lågpartier som bör avsättas för dagvattenhantering 

 Översvämningsområden 

 Instängda områden 

 Verksamhetsområden för VA 

 Grönstråk som krävs för dagvattenhanteringen 

 Säkerhetsnivåer för olika typer av bebyggelse anpassade till framtida 
vattennivåer i recipient och anslutande vattendrag. 

 Hänsyn till befintlig och framtida samhällsviktig verksamhet (kritisk 
infrastruktur, byggnader, tjänster) 

 Kontroll av genomförbarhet ur dagvattenperspektiv 

 Redovisa eventuella särskilda krav för t.ex. Natura 2000- eller 
vattenskyddsområde. 

 Kontrollera om det finns markavvattningsföretag, andra berörda 
aktörer samt om det behövs tillstånd för vattenverksamhet. 

9.2 Dagvattenutredning för detaljplan 
I detaljplaneskedet ska en dagvattenutredning tas fram som säkerställer att 
dagvatten inom detaljplanen hanteras i enlighet med dagvattenplanen. 
Dagvattenutredningen ska användas som underlag för att reservera plats i 
plankarta, bedöma recipientpåverkan samt ange renings- och 
fördröjningskrav i planbeskrivningen.  
 
Punkterna nedan tar upp vad som kan belysas i dagvattenutredningen. Om 
en dagvattenutredning gjorts inför en fördjupad översiktsplan eller 
planprogram ska denna biläggas detaljplanen och ytterligare utredning som 
krävs för detaljplanen genomföras.  
 

 Vilken recipient/vilka recipienter som tar emot dagvatten från 
aktuellt planområde. 

 Redovisning av eventuell problematik i aktuella recipienter kopplad 
till MKN enligt VISS, på kvalitetsfaktornivå. 
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 Beräknade föroreningsmängder och -koncentrationer innan och efter 
exploatering samt resonemang kring hur dessa kopplar an till 
aktuella kvalitetsfaktorer enligt VISS. 

 Resonemang kring vilken typ av dagvattenlösningar som är lämpliga 
för att uppfylla aktuellt reningsbehov baserat på föroreningssituation 
och recipient. 

 Huruvida detaljplanen utgör del av verksamhetsområde för VA, om 
det finns ett befintligt dagvattenledningsnät att ansluta till. 

 Tekniska avrinningsområden (dvs. hur ledningsnätet leder bort 
dagvatten). 

 Beskriv dagvattenledningssystemets utbredning inom planområdet. 

 Eventuella kända bräddpunkter eller problemområden i befintligt 
dagvattenledningsnät. 

 Beräknade dagvattenflöden innan och efter exploatering. 

 Resonemang kring vilken typ av dagvattenlösningar som är lämpliga 
baserat på ledningsnätets kapacitet (finns ett behov av extra 
fördröjning utöver fördröjningskravet pga. begränsad kapacitet i det 
befintliga ledningsnätet). 

 Redovisa förutsättningar för infiltration baserat på jordarter, ev. 
förekomst av förorenad mark och grundvattenförhållanden. 

 Ta hänsyn till geotekniska förutsättningar som kan påverka 
utformning och anläggning av dagvattenhantering samt innebära risk 
för ras och skred vid utlopp i branta slänter. 

 Höjdbaserade avrinningsområden och övergripande avrinningsstråk 
(dvs. hur dagvattnet ytligt leds vid ett skyfall). Beakta in- och 
utflöden till planområdet. 

 Lågpartier där dagvatten kan fördröjas. 

 Översvämningsområden. 

 Instängda områden. 

 Grönstråk som krävs för dagvattenhanteringen. 

 Systemlösning och grov dimensionering för dagvattenhantering 
inom planområdet baserat på behov av rening kopplat till MKN, 
ledningsnätets kapacitet och utbredning samt lutningsförhållanden 
inom området. 

 Redovisa principiell höjdsättning och säkerhetsnivåer för 
bebyggelsen utifrån framtida vattennivåer i angränsande recipienter. 

 Hänsyn till befintlig och framtida samhällsviktig verksamhet (kritisk 
infrastruktur, byggnader, tjänster). 
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 Ge underlag till plankarta och planbestämmelser samt riktlinjer för 
kommande planering av dagvattenhantering. 
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10 Vägledning inför val av 
dagvattenanläggning 
Val av dagvattenanläggning och utformning bör utgå från platsspecifika 
förutsättningar vilka avgör de funktioner som bör prioriteras på den aktuella 
platsen. Funktioner som kan beaktas vid val av dagvattenanläggning 
framgår av Tabell 4. Prioritering kan ske utifrån hur platsen ska användas, 
risken för stora flöden eller status i den mottagande recipienten. Syftet med 
dagvattenhanteringen i ett specifikt område är alltså styrande för valet av 
dagvattenanläggning. Det är även viktigt att ha rätt dagvattenanläggning på 
rätt plats samt att satsa på dagvattenanläggningar som är robusta och enkla 
att underhålla.  
 
Dagvattenanläggningars förmåga att reducera föroreningar har olika effekt 
beroende på aktuella reningsprocesser. Rening av dagvatten kan ske genom 
fastläggning, filtrering, infiltration, sedimentation och biokemiska 
processer. För att nå upp till en hög avskiljningsgrad krävs ett 
dagvattensystem som bidrar till både sedimentation och infiltration/filtrering 
av dagvattnet.  
 
Hur stor andel av årsnederbörden som renas innan den leds vidare till 
anslutande dagvattenledning beror på dagvattenanläggningens kapacitet. Det 
viktigaste avseende rening är att omhänderta de vardagliga regnen. 
 
Vägledningen ska fungera som ett stöd inför val av dagvattenanläggningar i 
Falköpings kommun. 
 
Tabell 4 Aspekter som ska hanteras och prioriteras vid utformning av dagvattenanläggningar.  

Utformning av dagvattenlösning 

Gestaltning Använd växtlighet, synligt dagvatten och design för att 
bidra med ekosystemtjänster. 

Rening 
Minska uppkomst av dagvatten och rena dagvattnet nära 
källan genom att skapa ytor för infiltration, filtrering, 
fastläggning och sedimentation. 

Fördröjning Skapa fördröjning (ytligt och/eller i porvolym) genom 
infiltration, trög avledning och strypta utlopp.  

Trög avledning 
Sänk vattenhastigheten för att minska flödestopparna 
genom att avleda i ytliga gröna system med 
flödesreducerande åtgärder. 

Risk för höga 
flöden 

Säkra anläggningen mot bortspolning vid skyfall genom 
bräddfunktion för stora flöden, och säkra avrinningsstråk 
med stor flödeskapacitet.  

Drift & 
underhåll 

Utformning ska anpassas för att möjliggöra god drift och 
underhåll.  
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Säkerhet Säkerhet ska beaktas för att begränsa risk för olyckor.  
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Nedan listas några förutsättningar som kan påverka utformningen av 
dagvattenanläggningen. 
 

 Begränsad infiltration: Vid låg infiltrationskapacitet måste 
anläggningarna konstrueras med en väl fungerande bottendränering 
från vilken dagvatten avleds vidare i ledningssystem.   

 Förorenad mark: Områden med förorenad mark kan vara 
olämpliga för infiltration. Lättlösliga markföroreningar riskerar att 
spridas med dagvatten varpå anläggningarna bör utformas täta. 
Alternativt kan dagvattnet avledas ytledes till annan plats med bättre 
förutsättningar för omhändertagande.  

 Branta förhållanden: Dagvattenflöden som leds nedför branta 
raviner utgör en risk för ras och skred. Vid brant marklutning måste 
risk för erosion och bortspolning tas i beaktan. Vattnet kan t.ex. 
ledas via vägar ner för de branta sluttningarna. Hög vattenhastighet 
medför sämre rening av föroreningar och risk för uppvirvling av 
sediment. För att sänka hastigheten på avrinnande dagvatten bör 
dagvattenanläggningar utformas med en flödesreducerande funktion, 
det kan t.ex. vara trappkonstruktioner med kontrollerade utflöden 
eller avskiljande vallar.  

 Höga flöden: Höga flöden kan leda till skada av anläggningen och 
försämra dess reningseffekt genom att spola ur anläggningen. För att 
motverka negativa effekter av höga flöden vid skyfall kan inlopp till 
dagvattenanläggningar konstrueras så att vardagliga regn leds in i 
anläggningen medan större flöden leds förbi (bypass).  

 Hög grundvattenyta: Hög grundvattenyta kan användas för att hålla 
en permanent vattenspegel i dagvattenanläggningar där det önskas, 
t.ex. i en dagvattendamm. Risken är dock att grundvattnet fyller 
volymer avsedda för fördröjning. För att motverka det kan 
anläggningarna utformas täta.  

 Risk för oljespill: I områden med hög risk för skadliga oljespill kan 
kompletterande oljeavskiljande funktion behövas. Risken bedöms 
dels utifrån sannolikhet att ett oljespill inträffar, dels utifrån 
konsekvensen om detta skulle inträffa. Oljeavskiljning kan 
åstadkommas med genomtänkt utformning av dagvattenlösningarna. 
Olja kan bindas i infiltrationsytors och beläggningars övre lager och 
därefter brytas ner över tid. Olja kan även samlas upp i 
dagvattenanläggningar med vattenspegel och hindras från att spridas 
vidare med hjälp av nedsänkta, stängbara utlopp eller absorberande 
länsar.  

Oljeavskiljare fångar upp olja och till viss del partikelburna 
föroreningar genom sedimentation, men bidrar inte till en allsidig 
rening av vanligt förekommande föroreningar i dagvatten. 
Oljeavskiljare lämpar sig främst som komplement till övriga 
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dagvattenanläggningar vid stora hårdgjorda ytor där risken för större 
oljeläckage bedöms vara hög.   

Oljeavskiljande åtgärder krävs vid korttids parkeringar för mer än 50 
fordon eller långtidsparkeringar för mer än 20 fordon. Vid 
lastbilsparkeringar samt inom fastigheter där verksamhet med risk 
för oljespill förekommer krävs oljeavskiljningsåtgärder.  

 

 

10.1 Exempel på dagvattenanläggningar för hållbar 
dagvattenhantering 
I föreliggande kapitel visas illustrationer och foton på olika öppna 
dagvattenanläggningar, tillsammans med en beskrivning av lämplig 
användning, funktion, fördelar och vad som är viktigt att tänka på. 
Gränsdragningen mellan de olika anläggningarna är inte alltid tydlig, då 
många av anläggningarna utgår från samma principer. Vissa av 
dagvattenanläggningarna kan anpassas till att hantera både dagvatten och 
skyfall. 
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10.1.1 Infiltration i grönyta 

 
Lämplig 
användning 

Dagvatten från vägar, gator, parkering, bostadsområden och 
hustak. 

Funktion: 
Rening 

Partikelbundna föroreningar fastläggs vid översilning och 
infiltration. 

Fördelar  Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av 
dagvatten 

 Bidrar med naturlig grundvattenbildning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Ytbehov påverkas av ytans utformning och 
infiltrationsförmåga. Ytbehovet minskar för nedsänkta 
ytor och ytor med god infiltration. 

 Risk att infiltrationsförmågan försämras successivt. 
 Ytor som tar emot starkt förorenat dagvatten kan vara 

olämpliga som rekreationsändamål. 
 Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, renhållning, 

bortforsling av sediment). 

 

Exempelbild översilningsyta. Foto: Sweco 
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10.1.2 Översilningsyta 

 
Lämplig 
användning 

I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser, men också 
som en samlad lösning för ett större tillrinningsområde.  

Funktion: 
Enklare rening 

Avskiljer partikelburna föroreningar genom sedimentation. 
Lösta föroreningar avskiljs till viss del genom infiltration 
och nedbrytning av växter och mikroorganismer. 
Vid god infiltrationskapacitet ökas funktionen till nivå 
Rening. 

Fördelar  Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av 
dagvatten 

 Bidrar med naturlig grundvattenbildning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup ca 0,5 m. 
 Ytbehov beror på utformning av ytan och markens 

infiltrationskapacitet. 
 Främst en reningsåtgärd, klarar enbart begränsade 

volymer och flöden av dagvatten. 
 Dagvattenflöde ska fördelas på bred front över 

översilningsytan, viktigt att undvika uppkomst av fåror 
och rännilar med anledning av erosionsrisk. 

 Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, renhållning, 
bortforsling av sediment, kontroll av erosionsskador). 

 
Exempelbild översilningsyta. Foto: Sweco  

Översilningsyta 
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10.1.3 Genomsläppliga beläggningar 

 
Lämplig 
användning 

Dagvatten från parkeringar, GC-vägar, vägar (asfalt, grus, 
hålsten eller genomsläppliga fogar).  

Funktion: 
Rening 

Partikelbundna föroreningar fastläggs vid infiltration. 

Fördelar  Bidrar till viss fördröjning av dagvatten (begränsas av 
infiltrationskapacitet). Effektiv ytanvändning pga. 
fördröjning direkt under beläggningsytan. 

 Kan vid perkolation bidra med naturlig 
grundvattenbildning 

 Växtlighet kan integreras och bidra till god gestaltning i 
stadsmiljön i annars sterila ytor. 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup 10 cm porös makadamfyllning 
under markyta. 

 Hög belastning av suspenderat material och väghållning 
skapar risk för igensättning.  

 Passar ej i kraftig lutning.  
 Markens genomsläpplighet och förmåga att hålla kvar 

föroreningar minskas med tiden.  
 Underhållsbehov styrs av val av beläggning. Exempel 

på underhåll är gräsklippning, ogräsrensning, tvätt och 
sugning av beläggning, återställning av fogmaterial. 

 
Exempelbild genomsläpplig beläggning. Foto: Sweco 
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10.1.4 Infiltrationsstråk 

 
Lämplig 
användning 

I anslutning till vägar, gator, parkeringsplatser och andra 
ytor där det finns behov av att avleda dagvatten.  

Funktion: 
Rening 
 

Avskiljer partikelburna och lösta föroreningar genom 
infiltration. Reningseffekt beror på sammansättning av 
jordlager i och under infiltrationsstråket. 

Fördelar  Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av 
dagvatten 

 Kan bidra med säker avledning av höga flöden 
 Kan vid perkolation bidra med naturlig 

grundvattenbildning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup ca 1 m. 
 Ska utformas med strypt utlopp. 
 Ska anläggas med svag lutning och längre stråk kan 

med fördel terrasseras.  
 Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.  
 Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, 

renhållning, bortforsling av sediment, kontroll av in- 
och utlopp och erosionsskador). 

 

Exempelbild infiltrationsstråk. Foto: Sweco 
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Svackdike 

 
Lämplig 
användning 

I anslutning till hårdgjorda ytor och ytor där det finns behov 
av att avleda dagvatten.  

Funktion: 
Enklare rening 

Avskiljer grövre partiklar genom sedimentation.  
Ett väl tilltaget dike där dagvatten kan infiltrera i marken 
ökar reningen.  

Fördelar  Bidrar till trög avledning och viss fördröjning av 
dagvatten 

 Kan bidra med säker avledning av höga flöden 
 Kan fungera som förbehandling innan annan 

anläggning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup 0,5 m. 
 Behov av kompletterande reningssteg för rening av 

finare partiklar och lösta föroreningar 
 Medelhögt underhållsbehov (gräsklippning, 

renhållning, bortforsling av sediment, kontroll av in- 
och utlopp och erosionsskador). 

 
Exempelbild dike. Foto: Sweco 
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10.1.5 Makadamdike 

 
Lämplig 
användning 

Dagvatten från hårdgjorda ytor eller ytor med behov av 
avledning. 

Funktion: Enklare 
rening 

Avskiljer främst partikelbundna föroreningar genom 
fastläggning och sedimentation. 

Fördelar  Bidrar till fördröjning 
 Kan bidra med säker avledning av höga flöden  
 Kan vid perkolation bidra med naturlig 

grundvattenbildning 
 Kräver liten yta och kan vara del av en körbana 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup 0,5 m. 
 Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt.  
 Lågt underhållsbehov (rensning av skräp och ogräs, 

kontroll av in- och utlopp) 

 

Exempelbild makadamdike. Foto: Sweco 
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10.1.6 Nedsänkt växtbädd 

 
Lämplig 
användning 

Dagvatten från bostadsområden, parkeringar, 
centrumområde och vägar.  

Funktion: Rening Avskiljer partikelbundna och lösta föroreningar genom 
sedimentation, filtrering och nedbrytning 

Fördelar  Viss fördröjning (utgörs främst av våtvolym ovan 
bädd till nivå för bräddutlopp) 

 Avskiljning av oljespill 
 Kan vid perkolation bidra med naturlig 

grundvattenbildning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup 1 m. 
 Varierande växtlighet från gräsarter till träd. I 

stadsmiljö kan nedsänkta växtbäddar få ett mer 
urbant uttryck utan slänter och med inlopp via 
sandfång eller dagvattenbrunn. 

 Risk för att infiltrationskapaciteten minskar 
successivt.  

 Underhåll likt vanlig plantering (klippning, 
ogräsrensning, bevattning, kontroll av in- och utlopp, 
tömning sandfång). 
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Exempelbilder nedsänkta växtbäddar. Foto: Sweco 

10.1.7 Skelettjord 

 
Lämplig 
användning 

Dagvatten från bostadsområden, torgytor och 
parkeringsytor där man vill skapa goda betingelser för träd 
i en hårdgjord miljö.  

Funktion: Enklare 
rening/Rening 

Enklare rening (skelettjord: makadam), Rening 
(skelettjord: nedvattnad jord). Avskiljer partikelburna 
föroreningar genom sedimentation och filtrering. 
Makadam har högre infiltrationskapacitet och 
magasineringsförmåga, men inte lika god reducering av 
lösta föroreningar som nedvattnad jord. 

Fördelar  Bidrar till fördröjning 
 Litet ytbehov ovan mark 
 Kan vid perkolation bidra med naturlig 

grundvattenbildning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Träden kan under växtsäsongen fånga 
växtnäringsämnen och delar av nederbörden. 

 Risk för att infiltrationskapaciteten minskar successivt. 
 Lågt underhåll (kontroll och rensning av in- och utlopp 

samt sandfång) 
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 Exempelbilder skelettjord. Foto: Sweco 

10.1.8 Dammar och våtmarker 

 
Lämplig 
användning 

En uppsamlande lösning som i första hand används för 
rening och fördröjning.  

Funktion: Rening Avskiljer partikelbundna föroreningar genom sedimentation 
och lösta föroreningar genom nedbrytning från växter och 
mikroorganismer. Förutsätter permanent vattenspegel och 
grundzoner med växtlighet. 
Olja kan fångas upp på vattenyta genom nedsänkt utlopp. 

Fördelar  Bidrar till fördröjning 
 Kan utformas för utjämning av extrema flöden 
 Avskiljning av oljespill 
 Kan vid perkolation bidra med naturlig 

grundvattenbildning 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 

Att tänka på  Minsta anläggningsdjup ca 1 m, men anläggningen 
måste anpassas till nivån på anslutande 
dagvattenledningar vilket ofta gör den djupare. 

 Kan vara svåra att integrera i centrummiljöer.  
 Anläggningen ska vara lättillgänglig för arbetsfordon att 

sköta drift och underhåll. 
 Medelhögt underhållsbehov för dammar (kontroll av in- 

och utlopp och erosionsskador, rensning av skräp, 
gallring av vegetation, sedimenttömning). 

 Lågt underhållsbehov för våtmarker. 

  

Exempelbilder dammar. Foto: Sweco 



 55 

10.1.9 Vegetationsklädda tak 

 
Lämplig 
användning 

På tak för att fördröja och reducera mängden dagvatten. 
Gröna tak kan användas för att sänka 
avrinningskoefficienten från ett område och därmed sänka 
fördröjningsbehovet. 

Funktion: 
Fördröjning 

Magasinerar och fördröjer dagvatten. Ingen fördröjning kan 
tillgodoräknas efter att vegetationen blivit vattenmättad.  

Fördelar  Bidrar till fördröjning sett på årsbasis 
 Kräver inget ytbehov 
 Bidrar till grönska i stadsmiljön 
 Bidrar till mervärden så som bullerreducerande, renare 

luft och motverkar temperaturvariationer 

Att tänka på  Dagvattenavrinningen beror på takets lutning, 
växtlighet och tjocklek.  

 Den vattenhållande förmågan är sämre vintertid. 
 Bidrar inte till rening (dagvatten som faller på tak är 

inte särskilt förorenat), utan kan ge visst näringsläckage 
vid gödsling. 

 Underhåll bevattning under torrperioder  

 

Exempelbilder vegetationsklädda tak. Foto: Sweco 
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10.2 Urval av övriga dagvattenanläggningar 
Ibland kan platsspecifika förutsättningar medföra att de rekommenderade 
lösningarna inte är lämpliga eller att de behöver kompletteras. Det kan röra 
sig om platsbrist, när åtgärder behöver göras i befintlig bebyggd miljö där 
större åtgärder inte är möjliga eller där det förekommer risk för tillfälliga 
större oljespill. Två typer av anläggningar som kan vara aktuella illustreras 
och beskrivs nedan. Dessa anläggningar ger inte ett lika stort mervärde 
avseende gestaltning och ekosystemtjänster till samhället. 
 
Oljeavskiljare 

 
Lämplig 
användning 

Där det föreligger risk för tillfälliga, större utsläpp av olja 
eller där det finns behov av att skydda nedströms 
anläggningar från oljespill.  

Att tänka på  Utformad för att avskilja höga koncentrationer av 
flytande oljeföroreningar (ej vanligt förekommande 
föroreningar i dagvatten).  

 Stort behov av tillsyn och kräver genomtänkt hantering 
av sediment och oljerester.   

 
Brunnsfilter 

 
Lämplig 
användning 

Vid platsbrist i tätbebyggda miljöer och där insatser krävs i 
befintlig bebyggelse som parkeringsplatser och 
industriområden.  

Att tänka på  Osäker reningskapacitet som påverkas av filtermaterial. 
Saknas bräddfunktion finns risk för utlakning av 
föroreningar vid höga flöden. 

 Kräver tillsyn och filterbyten 
 Risk för igensättning vid bristande underhåll. 
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 Brunnar i trafikerade miljöer kan vara svåra att 
kontrollera och sköta. 

11 Åtgärder 
Arbetsprocessen med dagvattenplanen har resulterat i att ett åtgärdsbehov 
identifierats. En sammanställning av åtgärderna utan prioriteringsordning 
framgår av åtgärdslistan i tabell 5. 
 
Ansvar för genomförande och uppföljning av åtgärder tillfaller olika 
avdelningar inom Falköpings kommun. Även enheter som inte är ansvariga 
kan beröras och blir därmed medansvariga för att dagvattenplanen ska 
kunna genomföras och efterlevas. En tydlighet kring var de olika 
ansvarsområdena landar, idag och vid eventuella omorganisationer, är en 
förutsättning för ett effektivt arbete med åtgärderna.  
 
Åtgärderna kommer i fortsättningen att ses över regelbundet av den 
dagvattengrupp som ska bildas.  
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Tabell 5 Åtgärder för en hållbar dagvattenhantering i Falköpings kommun. 

 Åtgärdslista för dagvatten   

Nr. Åtgärd Ansvarig Tidplan 

1 

Sammankalla dagvattengrupp till möte. Varje 
avdelning ansvarar för att tillsätta deltagare till 
dagvattengruppen. Dagvattengruppen är ansvariga 
för att lyfta blicken till ett övergripande perspektiv 
i dagvattenfrågan. Gruppen sammankallas minst 
årligen för att se över behov att revidera 
dagvattenplanen. 

VA 

 

 

Årligen 

2 

Ta fram en översvämningskartering som innehåller 
översvämningskartering på kommunal nivå, 
identifiering av riskområden samt handlingsplan 
med förslag på lämpliga åtgärder och uppskattade 
kostnader.  

Samhällsviktiga funktioner och blåljusvägar ska 
identifieras och kartläggas i 
översvämningskartering. Förankring ska göras 
med SMS. 

Hållbar 
utveckling 

 

 

2022 

 

3 

Sammanställ lämpligt dagvattenunderlag på en 
övergripande nivå i ett GIS-lager, till exempel:  
₋ Översvämningskartering med instängda 

områden och ytliga avrinningsvägar  
₋ Jordartskarta för översiktlig bedömning av 

möjlighet till infiltration 
₋ Recipientstatus (ytvatten- och 

grundvattenförekomster) 
₋ Förekommande markföroreningar 

Stadsbyggnads
avdelningen 

 

2023, efter 
översvämnin
gskarteringe
n 

4 Kontrollera att dagvattentaxan samspelar med 
dagvattenplanen. 

VA 2023/2024 

5 Anpassa kalkyl av magasinsvolym på hemsida 
med beräkningar och illustrationer för öppna 
dagvattenanläggningar. 

VA 
2021 



 59 

6 

Ta fram information om fastighetsägarens ansvar 
för omhändertagande av dagvatten till kommunens 
webbplats. Bygglov ska förmedla informationen 
vidare till fastighetsägare.  
 
Informationen ska till exempel omfatta: 
₋ Fördröjnings- och reningskrav lämpliga för 

egen villa eller annan verksamhet   
₋ Anmälan om dagvattenanläggning (senast sex 

veckor innan påbörjad byggnation) enligt 
Tabell 3 

₋ Redovisning av förslag på dagvattenlösning 
ska ske senast två veckor innan tekniskt 
samråd 

₋ Utredning av geotekniska och geohydrologiska 
förhållanden ska genomföras vid behov 

 
Information ges lämpligen även i e-tjänst-
verktyget där fastighetsägaren kan intyga att ha 
tagit del av informationen i samband med 
bygglovsansökan. 

VA 
 

2021 

7 
Ta fram och implementera rutin för anmälan om 
dagvattenanläggning enligt Miljöbalken. Rutinen 
är beroende av riktlinjer som Naturvårdsverket 
håller på att ta fram 

MÖS 
2021/2022 

8 Ta fram och implementera rutin för kalkyl av 
genomförande, drift och underhåll av allmän 
dagvattenanläggning i detaljplaneskede. 

VA 
2021 

9 
Ta fram och implementera rutin för kalkyl av 
genomförande, drift och underhåll av 
dagvattenanläggning på park- och gatumark i 
detaljplaneskede. 

Park/Gata 
2021 

10 Ta fram och implementera rutin för hur granskning 
och rådgivning avseende markhöjder i marklov, 
bygglov och anmälan enligt PBL ska gå till.  

Park/Gata 
2021 

11 Ta fram och implementera rutin för egenkontroll i 
samband med mark- och exploateringsavtal utifrån 
checklistan.  

MEX 
2021 

12 Uppdatera bygganvisningar avseende information 
om dagvatten. VA bistår med information.  

MEX 
2021 
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 Kommunstyrelsen 

Sammanställning av inkomna synpunkter samt svar 
från remiss 

Bakgrund 
Förslag till VA-plan för Falköpings kommun skickades i mars 2021 ut på 
remiss till kommunens nämnder. Här sammanfattas inkomna synpunkter från 
remissvaren samt svar på dessa.  

Synpunkter och svar Byggnadsnämnden: 
 
Övergripande synpunkt: Resonemang angående hur andra intressen ska 
vägas mot de intressen och ställningstaganden som uttrycks gällande VA-
försörjning i VA-plan för Falköpings kommun. Huvudsakligen syftar 
byggnadsnämnden på hur ovan nämnda intressen och ställningstaganden ska 
förhålla sig till viljan till att exploatera hårdare i centrum som uttrycks 
genom Förtätningsprogram för Falköpings stad och i gällande översiktsplan. 
Detta då tätare strukturer kan stå i konflikt med VA-försörjning med 
avseende på infiltration och fördröjning av dagvatten. Denna synpunkt berör 
även Dagvattenplanen. 
Svar: Klimatförändringar har belysts i VA – planen. Det är en utmaning att 
förtäta centrum och affärsområden och samtidigt ha ansvar att förtätningen 
sker på ett säkert sätt ur hälso- och miljösynpunkt. För att kunna lösa 
dagvatten i tätbebyggda områden krävs avrinningsområdets baserad på 
skyfallskartering som visar vilka områden är översvämningskänsliga och på 
vilket sätt vi kan lösa dagvatten. Enligt VA-planen åligger det avdelning för 
Hållbar utveckling att ta fram en skyfallskartering.  
 
Synpunkt: 
Kapitel 2.4 punkt 19 
Byggnadsnämnden önskar ett förtydligande gällande vad som anses vara 
”tidigt i planeringsstadiet”. I dagsläget beaktas VA-försörjningen i 
lämplighetsbedömningen inför att byggnadsnämnden uppdrar åt 
stadsbyggnadsavdelningen att upprätta ett förslag till ny detaljplan samt i 
projektgruppen som sätts samman till uppstartsmötet för detaljplanearbetet. 
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Ur VA-plan, Kap2.4, punkt 19: 
”Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten avsättas tidigt i 
planeringsstadiet.” 
 
Svar: 
Text ändras till: 
”Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten avsättas genom hela 
planprocessen” 
 
Synpunkt: 
Kapitel 7.5.2 samt kapitel 7.6.3 punkt 4 
Byggnadsnämnden ställer sig frågande till utifrån vilket lagstöd krav på 
släckvattenplan skulle kunna ställas i bygglovsskedet till nya verksamheter 
som inte är tillstånds- eller anmälningspliktiga. Saknas det lagstöd är det inte 
möjligt att ställa krav på släckvattenplan för nya icke tillstånds- eller 
anmälningspliktiga verksamheter. 
 
Svar: 
VA planen ställer inte krav på släckvattenplan i bygglovsskedet, däremot är 
bygglovsprocessen och tekniska samråd ett sätt för olika avdelningar i 
kommunen att kunna ta del av information om ev. byggnation inom 
kommunen. VA plan föreslår att arbetsgruppen bildas och frågan diskuteras 
på tjänstemannanivå vad gäller rutiner kring släckvattenplanen.  
 
Synpunkt: 
Kapitel 7.6.1 
Byggnadsnämnden vill framföra att den projektgrupp som sätts samman i 
och med uppstarten av en detaljplan upphör att existera i och med att 
detaljplanen antas. Denna projektgrupp kan därför inte tillskrivas ansvar 
efter det att en detaljplan antas i och med att projektgruppen då inte längre 
finns. Efter det att en detaljplan antas och då går över till genomförandefasen 
är det istället mark- och exploatering tillsammans med 
samhällsbyggnadsavdelningen som driver projektet. 
 
Svar: 
Ändring av 7.6.1. – Samordningsprocess brandvatten i detaljplanskede 
 
Bilaga 1 åtgärd 3 (samt kapitel 3 punkt 3) 
Byggnadsnämnden ser det som positivt att hållbar utveckling står som 
ansvariga för att ta fram och implementera den nya rutinen i och med att det 
även är hållbar utveckling som ansvarar för att ta fram klimatstrategin. Dock 
bör planenheten och bygglovsenheten inkluderas och samrådas med i 
framtagandet av den nya rutinen. Detta då dagvattenhanteringen exempelvis 
utreds i samband med varje detaljplan. 
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Svar: 
Under kommentarfältet åtgärd 3 läggs till text ”I arbetet inkluderas 
Stadsbyggnadsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen” 
 
Synpunkter Dagvattenplan: 
 
Kapitel 1.1 punkt 19 
Formuleringen skiljer sig från hur motsvarande punkt formulerades i VA-
plan för Falköpings kommun (se tidigare kommentar gällande kapitel 2.4 
punkt 19). Byggnadsnämnden föredrar den formulering som återfinns i 
Dagvattenplanen. 
 
Svar: 
Text ändras i dokument VA-plan till: 
”Vid exploatering ska ytor för hantering av dagvatten avsättas genom hela 
planprocessen” 
 
Kapitel 3, kapitel 6 punkt 4, kapitel 6.2 och kapitel 8.2 punkt 7 
Byggnadsnämnden ser det som problematiskt att höjdsättning av byggnader, 
marknivåer och gator ska fastställas redan i detaljplan. Då projektering av 
gator, VA-ledningar och allmän platsmark i dagsläget sker först efter det att 
en detaljplan har antagits kan det resultera i scenarier där en detaljplan blir 
omöjlig att genomföra. Det skulle därför innebära ett krav på att projektering 
av gator, ledningar och allmän platsmark är helt klart innan en detaljplan 
antas samt att det inte hade varit möjligt att göra några ändringar i 
projekteringen efter att detaljplanen har antagits. Byggnadsnämnden föreslår 
istället att markens höjd ska beaktas i detaljplaneskedet och att 
planläggningen vid behov anpassas så att översvämning inte sker och att 
detta sedan är frågor som fortsätter att beaktas under projekterings- och 
genomförandefasen. På så sätt beaktas problematiken i detaljplaneskedet 
samtidigt som det finns flexibilitet för förändringar. 
 
Svar: 
Kapitel 3 
Texten ändras till:  
”I nya områden ska markens höjd beaktas i detaljplaneskedet och 
planläggningen ska vid behov anpassas så att översvämning inte sker. Dessa 
frågor fortsätter att beaktas under projekterings- och genomförandefasen. 
Det är viktigt att  säkra lågstråk för skyfallsavledning och höjdsättning på 
byggnader och anläggningar som medför att bebyggelse inte riskerar 
skadliga översvämningar.” 
  
 
Kapitel 6 punkt 4: 
Höjdsättning på byggnader ska utformas vid behov för att säkra ytlig 
avledning av regn med återkomsttid på minst 100 år vid nya detaljplaner och 
större ombyggnation. Nybyggnation ska undvikas i instängda områden. 
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Svar:  
Texten ändrats till: 
Höjdsättning på marknivån där byggnaden ska uppföras och marknivån i 
anslutning till byggnaderna ska utformas vid behov för att säkra ytlig 
avledning av regn med återkomsttid på minst 100 år vid nya detaljplaner och 
större ombyggnation. Nybyggnation ska undvikas i instängda områden.  
 
Kapitel 6.2. 
Text ändrat till: 
För att möta extrema nederbördstillfällen och klimatförändringar ska ny 
bebyggelse planeras och utformas så att den inte tar skada eller orsakar 
skada vid en översvämning från minst ett klimatanpassat 100-årsregn. Detta 
görs genom att säkra möjlighet till ytlig avrinning längs vägar och lågstråk. 
Vattnet ska kunna rinna över markytan fram till recipienten, 
översämningsytor eller platser där de inte orsakar skada 
 
Kapitel 8.2 : 

Checklista: Fördjupad översiktsplan och planprogram 
Huvudansvarig för arbetsmoment: Plan 

Moment Ansvarig 

Kontrollera att punkterna ovan är genomförda (annars genomför vid 
behov).  

Plan 

Kontrollera om det finns markavvattningsföretag, andra berörda aktörer 
samt om det behövs tillstånd för vattenverksamhet.  
Påbörja process att häva upp/förändra markavvattningsföretag om så 
behövs               

Plan 
 
MEX/VA 

Genomför översiktlig dagvattenutredning enligt vägledning i kapitel Fel! 
Hittar inte referenskälla. i dagvattenplanen. Planhandläggare initierar 
utredning. Innehåll, utförande och behov av underlag, som geotekniska 
och geohydrologiska undersökningar, bestäms av Plan i dialog med VA.  

Plan 

Ta ställning till ev. behov av inrättande av verksamhetsområde för 
dagvatten.  

VA 

Granskning och rådgivning av föreslagen dagvattenhantering (ex. 
placering utifrån översiktlig höjdsättning, funktion, drift- och 
skötselfrågor). 

VA 
 

Granskning och rådgivning avseende höjdsättning, behov av grönytor och 
säker dagvattenavledning längs gatan och grönstråk vid skyfall. 

Park/Gata 

Granskning och informativ rådgivning utifrån miljöbalken 
(recipientpåverkan avseende föroreningar och flöden, behov av 
dagvattenrening, anmälningsplikt och ev. markundersökningar). 

MÖS 
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Svar: 
Punkt 7 under kapitel 8.2. behandlar Granskning och rådgivning avseende 
höjdsättning, behov av grönytor och säker dagvattenavledning längs gatan 
och grönstråk vid skyfall som ParkGata ansvarar för. Dock är frågan om 
höjdsättning oftast inte aktuellt vid översiktsplanering. I planprogrammet är 
höjdsättning på en övergripande nivå. Det är först i detaljplaneskedet som 
höjdsättningen blir mer konkret.  
 
Kapitel 4 sista stycket 
Byggnadsnämnden vill framföra att det inte nödvändigtvis är möjligt att i 
dessa skeden fastställa hur dagvattenhanteringen i detalj ska utformas i 
specifika fall varpå eventuell påverkan på ekosystemtjänsterna också kan 
vara svår att kartlägga och beakta. I skeden där det inte i detalj är möjligt att 
fastställa hur dagvattenhanteringen ska utformas kan det istället beskrivas på 
en generell nivå. 
 
Svar: 
Text ändras till 
”Genom att beakta dagvattenlösningarnas påverkan på tillgången av 
ekosystemtjänster ger det ett mervärde, bland annat genom att åskådliggöra 
hur investeringen i dagvattenanläggningarna ger upphov till samhällsnytta. 
” 
 
Kapitel 6 punkt 4 
Byggnadsnämnden ser positivt på att höjdsättning på byggnader enbart 
behöver ske vid behov. Det är dock otydligt formulerat då det nu kan tolkas 
som att det är byggnadernas höjder som ska regleras när det som åsyftas är 
höjdsättningen på marknivån där byggnaden ska uppföras och marknivån i 
anslutning till byggnaderna. 
 
Texten ändrats till: 
Höjdsättning på marknivån där byggnaden ska uppföras och marknivån i 
anslutning till byggnaderna ska utformas vid behov för att säkra ytlig 
avledning av regn med återkomsttid på minst 100 år vid nya detaljplaner och 
större ombyggnation. Nybyggnation ska undvikas i instängda områden.  
 
Kapitel 6.1 stycke 7 
För att säkerställa en framgångsrik implementering av VA-plan för 
Falköpings kommun behöver VA-avdelning, mät- och kartenheten och 
bygglovsenheten gemensamt bestämma hur och i vilket skede 
dämningsnivån för anslutna servisledningar för dagvatten samt ledningar för 
husgrundsdräneringar ska fastställas. 
 
Svar: 
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Under 8.4 Checklista Detaljplan, punkt 8, läggs till text 
”uppdämningsnivåer på dagvatten” 
 
 
 
Kapitel 6.2 stycke 3 
Byggnadsnämnden vill här framföra att det kan vara lämpligt att titta på 
större områden än individuella fastigheter. I dagsläget undersöks om det 
förekommer instängda områden inom detaljplaneområdet men skulle någon 
sedan uppföra en byggnad eller förändra marken på ett sätt som hade 
inneburit att ett instängt område bildas är det inte något som Falköpings 
kommun nödvändigtvis har någon rådighet över. Uppförandet av byggnader 
eller förändring av marknivåer utanför ett eventuellt planområde kan också 
resultera i att nya instängda områden bildas vilket kommunen då heller inte 
nödvändigtvis har rådighet över. Det som går att göra då är att informera 
fastighetsägaren. Det kan i detta avsnitt vara lämpligt att förtydliga detta 
 
Svar: 
Tillägg till text efter 7 stycket: 
Instängda områden kan också skapas inom fastigheter genom placering av 
byggnader eller markförändring vilket hindrar avrinning vid ett skyfall. 
Falköpings kommun har då ingen rådighet över frågan.  
 
Kapitel 6.3 stycke 5, kapitel 6.4 figur 13 samt kapitel 8.6 punkt 2 
Gällande förmedlandet av information till fastighetsägare angående krav på 
rening och fördröjning av dagvatten är det lämpligt för VA-avdelning, mät- 
och kartenheten och bygglovsenheten att gemensamt ta fram rutiner för hur 
detta ska göras i praktiken för att det framgångsrikt ska kunna 
implementeras. 
 
Svar: 
Under 6.4 står att VA tillser att information och underlag kring krav på 
dagvattenhantering finns tillgängligt på kommunens webbplats. 
Under 8.7 – Checklista: Nybyggnadskarta, mät och kart ansvarar att: 
Tillhandahåll informationsblad/länk till webbsida om fastighetsägarens 
ansvar för omhändertagande av dagvatten (renings- och fördröjningskrav på 
10 mm, ev. behov av anmälan om dagvattenanläggning, ev. behov av 
geoteknisk och geohydrologisk undersökning till underlag för bedömning av 
möjlighet och lämplighet för infiltration). 
Under 8.8 Checklista : Marklov, bygglov, anmälan enligt PBL, tekniskt 
samråd, startbesked och slutbesked, Bygglovsenhet ansvarar: 
Tillhandahåll informationsblad/länk till webbsida om fastighetsägarens 
ansvar för omhändertagande av dagvatten (fördröjningskrav på 10 mm, ev. 
behov av anmälan om dagvattenanläggning, ev. behov av geoteknisk och 
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geohydrologisk undersökning till underlag för bedömning av möjlighet och 
lämplighet för infiltration). 
 
Kapitel 6.3 sista stycket 
I Parkeringspolicy och parkeringsnorm Falköpings kommun framgår det att 
fastighetsägaren till större parkeringsanläggningar behöver inkomma med 
förslag till kommunens VA-avdelning på hur dagvatten från parkeringsytan 
ska hanteras och att föreslagen dagvattenhantering ska vara i linje med vad 
som anges i Dagvattenpolicy för Falköpings kommun. I och med detta 
stycke blir formuleringen i Parkeringspolicy och parkeringsnorm Falköpings 
kommun inaktuell varpå det behöver tydliggöras en ansvarsfördelning för 
hur detta ska efterlevas i praktiken.  
 
Svar: 
Dagvattenpolicy ersätts med Dagvattenplanen. Rutiner enligt Checklistor i 
Dagvattenplanen (8.8) 
 
Kapitel 6.4 figur 13 samt kapitel 8.7 punkt 1  
Byggnadsnämnden vill framföra att det inte tas fram någon nybyggnadskarta 
utanför planlagt område. Information om krav på rening och fördröjning av 
dagvatten i samband med utskick av nybyggnadskarta kommer således 
enbart att ske vid nybyggnation eller större ombyggnation inom 
detaljplanelagda områden.  
 
Svar: 
Utanför detaljplanelagt område kan i så fall bygglovsenheten informera 
fastighetsägare enligt Checklista 8.8. 
 
Kapitel 8.2 punkt 7 
Byggnadsnämnden vill framföra att det behöver framgå att de faktorer som 
lyfts här beskrivs på en övergripande nivå i fördjupade översiktsplaner och 
program vilket behöver beaktas vid granskning. Vidare ser 
byggnadsnämnden positivt på att kommunens olika avdelningar samverkar 
för att säkerställa en positiv stadsutveckling i Falköping. För 
byggnadsnämndens ställning till höjdsättning av marknivåer, gator och 
allmän platsmark se synpunkt för kapitel 3 m.fl.  
 
Svar: 
Se svar på samma punkt på sidan 5 
 
Kapitel 8.8 punkt 2 
Denna punkt innebär att det inte längre kommer vara möjligt att bygga 
källare eller suterränghus i och med att det färdiga golvet då befinner sig 
under dämningsnivån på anslutande dagvattensystem. Byggnadsnämnden ser 
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detta som problematiskt i och med att kommunen då förbjuder uppförandet 
av källare och suterränghus när det finns tekniska lösningar, täta 
konstruktioner, som gör det möjligt att uppföra källare likväl som 
suterränghus. Suterränghus är även att föredra i vissa lägen. 
 
Svar: 
Kommunen förbjuder inte uppförande av källare eller suterränghus.  
Det är ingen skillnad på anslutning av dagvatten från ett hus med källare 
eller utan källare. Även med dämningsnivå på dagvatten i 
förbindelsepunkten kan man bygga både hus med källare och suterränghus. 
Alla tre hustyper (med källare, utan källare och suterräng) har dagvatten 
som samlas på takytor och dränvatten från grunden. Dagvatten som samlas 
ovan mark leds via självfalsledningar till förbindelsepunkt för dagvatten. 
Dagvatten (dränvatten) som samlas under marknivå pumpas till 
dagvattenservis. Att pumpa dräneringsvatten är en säker lösning på att 
dräneringen inte kan bli uppdämt vid regn som är kraftigare än vad 
kommunala ledningar i gatan är dimensionerade för. Dessutom enligt 
Riktlinjer för anslutning till kommunalt VA nät i Falköpings kommun 
rekommenderas alla fastighetsägare att pumpa dräneringsvatten.  
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Synpunkter och svar Miljönämnden östra Skaraborg: 
 

 
Svar: 
VA plan föreslår att MÖS utför bedömning av anmälan av 
dagvattenanläggning vid remiss från bygglov, enligt Dagvattenplan punkt 
8.6 
 
 
 
 
 
 
 
Adela Kapetanovic 
Projekteringschef VA avdelningen 
 
Ida Elf 
Infrastrukturstrateg 
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§ 95 Dnr 2020/00497  

Antagande av policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar att gälla från och med den  
15 juli 2021.  

2 Dokumentet ersätter policy för lokalförsörjning och byggnadsinvesteringar 
som antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2017, § 80.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på en 
reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning. Det i 
detta ärende aktuella dokumentet, policy för lokalförsörjning och projekt-
investeringar, är ett av fyra dokument som berörs i denna process. De övriga 
tre är, riktlinje för hyressättning (beslutas av tekniska nämnden), riktlinje för 
verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av kommunstyrelsen) och 
policy för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av kommunfull-
mäktige).  
De viktigaste förändringarna är följande. 

 Den nya reviderade policyn omfattar inte bara byggnadsinvesteringar 
utan är utökad med övriga anläggningar, till exempel parker, torg, 
idrotts- och kulturanläggningar. 

 I den nya policyn används begreppet projektinvesteringar för att 
knyta an till kommunens flerårsplan. 

 Lokalförsörjningsprocessen beskrivs på ett tydligare sätt. Även här 
knyter den an till kommunens flerårsplan. 

 Skrivningen om 10-årig lokalförsörjningsplan är borttaget. 

 Beredningsprocessen är beskriven på ett tydligare sätt, lokalgruppen 
och kommundirektörens överlämnande av lokalförsörjningsplan. 

 Avsnitt 5 är nytt vad gäller beskrivning av processen för projekt-
investeringar, från projekt till färdigställt projekt. 

 Avsnitten om startbesked finns kvar, dock är beloppet höjt från  
20 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. 

 Avsnittet kring rivningar är nytt, delat budgetansvar mellan tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen, där tekniska nämnden tar rivnings-
kostnader upp till 1 miljon kronor per år och därutöver har 
kommunstyrelsen budgetansvar. 
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 Ny skrivning där det klargörs hur utrangeringskostnader behandlas. 
Kostnadsförs under kommunstyrelsen ansvar för centrala medel. 

 Nytt vad gäller ”mindre avvikelser”. Avvikelser under 1 miljon 
kronor hanteras i tekniska nämndens budget.  

 Nytt avsnitt kring rapportering, tekniska nämnden ska tre gånger per 
år redovisa statusrapporter för pågående projekt för kommunstyrelsen 
i samband med delårsrapport. Vid avslutade projekt över 30 miljoner 
kronor, samt investeringar som bedöms vara av principiell beskaffen-
het, ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige som ett 
enskilt anmälningsärende. 

 Nytt avsnitt kring detaljplan. Om en detaljplaneändring behöver 
göras innan en investering kan genomföras ska tekniska nämnden 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden att starta 
detaljplanearbetet. I projekt där ny detaljplan krävs behöver tids-
planer sättas med hänsyn till detaljplaneprocessen. 

 Nytt avsnitt kring finansiering. Finansiering av projektinvesteringar 
vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom tekniska nämndens 
investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar respektive nämnd 
för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I möjligaste mån 
kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten (budget-
ram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

 All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under 
budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar 
och lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda 
lokaler) finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att 
beställande nämnd ansvarar för att säkerställa att det finns täckning 
för ökade driftkostnader. Byggnadsinvesteringar ska 
projektredovisas.  

Förvaltningens bedömning 
Detta dokument ersätter policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar som antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2017, § 80. 
Den nya policyn föreslås gälla från och med den 15 juli 2021. 
En arbetsgrupp med personal från samhällsbyggnadsförvaltning (främst 
lokalförsörjningsstrategen) och kommunledningsförvaltningen har arbetat 
fram förslaget till ny policy. Förslaget har sänts på remiss till samtliga 
nämnder och efter revidering har ett slutligt förslag tagits fram. Kommun-
ledningsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktige kan anta förslag till 
ny policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
I den nya policyn beskrivs kommunen lokalförsörjning och investeringar på 
ett tydligare sätt jämfört med tidigare dokument.  
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Finansiering 
Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen. 
Det nya dokumentet och reviderade processen ska bidra till en bättre 
styrning av investeringar och effektivare lokalförsörjning vilket ger positiva 
ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 67/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-14 
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Remissvar från nämnderna     
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar att gälla från och med den 15 
juli 2021.  

2 Dokumentet ersätter policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar som antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 
2017, § 80. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett förvaltningarna i uppdrag att ta fram förslag på en 
reviderad budgetprocess inklusive investeringar och lokalförsörjning. Det i 
detta ärende aktuella dokumentet, policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar, är ett av fyra dokument som berörs i denna process. De 
övriga tre är, riktlinje för hyressättning (beslutas av tekniska nämnden), 
riktlinje för verksamhets- och ekonomistyrning (beslutas av 
kommunstyrelsen) och policy för verksamhets- och ekonomistyrning 
(beslutas av kommunfullmäktige).  
De viktigaste förändringarna är följande. 

 Den nya reviderade policyn omfattar inte bara byggnadsinvesteringar 
utan är utökad med övriga anläggningar, t.ex. parker, torg, idrotts- 
och kulturanläggningar. 

 I den nya policyn används begreppet projektinvesteringar för att 
knyta an till kommunens flerårsplan. 

 Lokalförsörjningsprocessen beskrivs på ett tydligare sätt. Även här 
knyter den an till kommunens flerårsplan. 

 Skrivningen om 10-årig lokalförsörjningsplan är borttaget. 

 Beredningsprocessen är beskriven på ett tydligare sätt, lokalgruppen 
och kommundirektörens överlämnande av lokalförsörjningsplan. 

 Avsnitt 5 är nytt vad gäller beskrivning av processen för 
projektinvesteringar, från projekt till färdigställt projekt. 



 
  2(3) 

 

 

 Avsnitten om startbesked finns kvar, dock är beloppet höjt från 20 
miljoner kronor till 30 miljoner kronor. 

 Avsnittet kring rivningar är nytt, delat budgetansvar mellan tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen, där tekniska nämnden tar 
rivningskostnader upp till 1 miljon kronor/år och därutöver har 
kommunstyrelsen budgetansvar. 

 Ny skrivning där det klargörs hur utrangeringskostnader behandlas. 
Kostnadsförs under kommunstyrelsen ansvar för centrala medel. 

 Nytt vad gäller ”mindre avvikelser”. Avvikelser under 1 miljon 
kronor hanteras i tekniska nämndens budget.  

 Nytt avsnitt kring rapportering, tekniska nämnden ska tre gånger per 
år redovisa statusrapporter för pågående projekt för kommunstyrelsen 
i samband med delårsrapport. Vid avslutade projekt över 30 miljoner 
kronor, samt investeringar som bedöms vara av principiell 
beskaffenhet, ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige som 
ett enskilt anmälningsärende. 

 Nytt avsnitt kring detaljplan. Om en detaljplaneändring behöver 
göras innan en investering kan genomföras ska tekniska nämnden 
föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden att starta 
detaljplanearbetet. I projekt där ny detaljplan krävs behöver 
tidsplaner sättas med hänsyn till detaljplaneprocessen. 

 Nytt avsnitt kring finansiering. Finansiering av projektinvesteringar 
vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom tekniska nämndens 
investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar respektive nämnd 
för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I möjligaste mån 
kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

 All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under 
budgetåret (exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar 
och lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda 
lokaler) finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att 
beställande nämnd ansvarar för att säkerställa att det finns täckning 
för ökade driftkostnader.  Byggnadsinvesteringar ska 
projektredovisas.  

Förvaltningens bedömning 
Detta dokument ersätter policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar som antogs av kommunfullmäktige den 26 juni 2017, 
§ 80. Den nya policyn föreslås gälla från och med den 15 juli 2021. 
En arbetsgrupp med personal från samhällsbyggnadsförvaltning (främst 
lokalförsörjningsstrategen) och kommunledningsförvaltningen har arbetat 
fram förslaget till ny policy. Förslaget har sänts på remiss till samtliga 
nämnder och efter revidering har ett slutligt förslag tagits fram. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att kommunfullmäktige kan anta 
förslag till ny policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar. 
I den nya policyn beskrivs kommunen lokalförsörjning och investeringar på 
ett tydligare sätt jämfört med tidigare dokument.  
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Arbetet med policyn har finansierats inom budgetramar för tekniska 
nämnden och kommunstyrelsen. 
Det nya dokumentet och reviderade processen ska bidra till en bättre 
styrning av investeringar och effektivare lokalförsörjning vilket ger positiva 
ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2020-05-14 
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Remissvar från nämnderna       

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder 
Anna-Karin Linder, administratör 
 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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Typ av styrdokument Policy 
Beslutsinstans Kommunfullmäktige 
Fastställd   
Diarienummer  
Giltighetstid Fr.o.m. 2021- X-X och tills vidare 
Dokumentet gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar i kommunen  
Dokumentansvarig Kommundirektören 
Tidpunkt för 
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1. Inledning  
Denna policy behandlar vilka styrprinciper som gäller för lokalförsörjning 
inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur processen går till 
gällande beslut om projektinvesteringar. Med projektinvesteringar i denna 
policy avses kommunens byggnadsinvesteringar samt övriga större 
investeringar, såsom anläggningar, som ska ingå i kommunens flerårsplan 
under projektinvesteringar. 

Denna policy omfattar inte kommunens mark- och exploateringsinvesteringar. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för 
hyressättning utifrån en självkostnadshyra på objektsnivå. 

 

2. Syfte  
Denna policy syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara 
vägledande för lokalförsörjningen. Policyn fungerar som ett komplement till 
andra styrdokument och syftar också till att säkerställa att det finns tydliga 
processer för planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det 
finns en tydlig struktur för beslut kring projektinvesteringar och 
lokalförsörjning.   

 

3. Styrprinciper för lokalförsörjning  
Lokalförsörjning är en övergripande process som syftar till att tillhandahålla 
ändamålsenliga lokaler för Falköpings kommuns verksamheter utifrån 
flerårsplanens budgetramar. Lokalförsörjning innefattar resursplanering av 
ägda och externa lokaler samt projektinvesteringar.   

Den strategiska lokalförsörjningsprocessen styrs av följande principer:  

• Långsiktig planering. Lokalförsörjning ska utgå ifrån en långsiktig 
planering som skapar förutsättningar för att ta genomtänkta och 
ekonomiskt hållbara beslut.   
  

• Helhetssyn. Lokalförsörjning ska präglas av en helhetssyn där 
Falköpings kommuns bästa ska vara vägledande.   
  

• Lokaleffektivitet. Lokalförsörjning ska leda till bästa möjliga nyttjande 
av lokalerna över tid. 
  

• Kommunalt ägande av byggnader. Lokalbehov ska i första hand 
tillgodoses inom ägda fastigheter, i andra hand genom lokaler inom 
kommunala bolag och i sista hand hos externa ägare.   

 



 5 

4. Lokalförsörjningsprocess                     
– från lokalförsörjningsbehov till beslut om 
projektinvestering i flerårsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kommunens långsiktiga behov av projektinvesteringar ska utgöra en del av 
Falköpings kommuns budgetförutsättningar.  

Lokalförsörjningsbehov 
Verksamheternas lokalförsörjningsbehov lämnas av respektive förvaltning till 
kommunens lokalstrateg. Information om behoven ges till respektive nämnds 
arbetsutskott av förvaltningschef. Lokalförsörjningsbehov överlämnas med god 
framförhållning, dock senast i september månad, två år före det år behovet 
önskas tillgodosett.  

Kommunövergripande lokalgrupp 
Kommundirektören utser och ansvarar för den kommunövergripande 
lokalgruppen. Lokalgruppens uppdrag är att prioritera och bereda underlag på 
förvaltningarnas behov av projektinvesteringar. Lokalgruppen ska i februari, ett 
år före aktuell flerårsplan, överlämna ett förslag på underlag till 
investeringsplan avseende projektinvesteringar till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Beredning 
Den kommunövergripande lokalgruppens förslag på underlag till 
investeringsplan avseende projektinvesteringar överlämnas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i februari året före aktuell flerårsplan. 

Flerårsplan 
Kommunfullmäktige beslutar i oktober om kommande flerårsplan. I flerårsplan 
framgår beslutade projektinvesteringar och prioriterade framtida utredningar. 
Tekniska nämnden startar därefter projektinvesteringar enligt projektprocessen 
nedan i avsnitt 5. 
 

Lokalförsörjningsbehov 
överlämnas med god 
framförhållning till 
lokalstrategen, dock senast i 
september två år före 
behovet önskas tillgodosett. 
Behoven informeras till 
respektive nämnds 
arbetsutskott. Lokalgruppen 
bereder och ansvarar för att 
projektdirektiv är framtagna 
på prioriterade 
investeringsbehov. 

Kommunövergripande 
lokalgruppen prioriterar    
och sammanställer 
förvaltningarnas behov i ett 
förslag till underlag till 
investeringsplan. Prioriterade 
behov är beskrivna i ett 
projektdirektiv. Underlaget 
till investeringsplanen 
överlämnas till 
budgetsamordnare. 

År 1 

September

År 1 

November

År 2

Februari

År 2

Oktober

År 3-5

Projektstart

Beredning i 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 
Ekonomiavdelningen 
överlämnar  underlag till 
budgetförutsättningar till 
kommunstyrelsens 
arbetsutskott. 

 

Flerårsplan beslutas i    
kommunfullmäktige                                            

 
I flerårsplan framgår:                                                                  
- Beslutade 
projektinvesteringar.                                         
- Prioriterade 
framtida utredningar. 
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5. Projektinvesteringsprocess  
– hur ett projekt genomförs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektdirektiv 
Fastighetsavdelningen tar tillsammans med berörda förvaltningar fram 
projektdirektiv. Ett projektdirektiv är en tidig utredning som visar en samlad 
bild av projektet som helhet och tydliggör berörda nämnders 
schablonberäknade kostnader samt påföljande drift- och kapitalkonsekvenser.  
Förutsättningar för eventuella rivningsbehov av byggnader i projektet 
tydliggörs. Projektdirektiv ingår i det förslag på underlag till investeringsplan 
som lokalgruppen överlämnar till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Förstudie och projektering 
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de 
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen. 
Projekteringen ger en verklig projektkostnad/anbud.  Tekniska nämnden 
erhåller budget för kostnader avseende utredningar/ förstudier som inte är 
aktiveringsbara och därmed utgör en driftskostnad.       
 
Byggstart 
Tekniska nämnden beslutar om startbesked för projektinvesteringar, vilka 
beräknas uppgå till maximalt 30 miljoner kronor. Större projektinvesteringar, 
vilka beräknas uppgå till över 30 miljoner kronor, samt investeringar som 
bedöms vara av principiell beskaffenhet, lyfts av tekniska nämnden till 
kommunfullmäktige för beslut om startbesked. I tekniska nämndens 
beslutsunderlag om startbesked ska projektets sammanlagda kapital-, drift- och 
verksamhetskonsekvenser samt berörd nämnds tillkommande internhyra 
framgå.  
 

 

Projektdirektiv Förstudie Projektering Byggstart

Färdigställt

projekt

Projektdirektiv 
Projektinvesteringar i 
flerårsplanen är beskrivna i 
projektdirektiv som visar 
en samlad bild av projektet 
som helhet och tydliggör 
projektets drift- och 
kapitalkonsekvenser samt 
preliminärt beräknad 
internhyra baserat på 
schablonberäknade 
kostnader. 

Förstudie 
Tekniska nämnden utför 
förstudie utifrån 
flerårsplanen. 
Förstudien ger en 
detaljerad omfattning av 
projektet med en 
förbättrad projektbudget 
Projektet börjar belastas 
med utredningskostnader, 
vilka belastar tekniska 
nämnden om projektet 
inte genomförs. 

Projektering 
Tekniska nämnden startar 
projektering utifrån 
flerårsplanen. 
Projekteringen ger en 
verklig 
projektkostnad/anbud 

Byggstart 
Tekniska nämnden startar 
projekt utifrån flerårsplanen. 
 
För byggstart krävs: 
- Beslut i tekniska nämnden 
för projekt under 30 miljoner 
kronor. 
- Beslut i kommunfullmäktige 
för projekt över 30 miljoner 
kronor eller investeringar som 
bedöms vara av principiell 
beskaffenhet. 

Överlämning till 
verksamhet, 
utvärdering  
och slutredovisning 
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Rivningsärenden i projektinvesteringar i flerårsplanen 
Tekniska nämnden beslutar om att skicka rivningsärenden, som ingår i 
projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan, till 
byggnadsnämnden för beslut om rivningslov.  

Denna policy omfattar inte rivningsärenden avseende strategiska 
exploateringsfastigheter. För rivningsärenden som inte ingår i en 
projektinvestering i flerårsplanen se avsnitt 8 – outnyttjade fastigheter 

Finansiering av rivningsärenden (oavsett om det gäller rivningar vilka ingår i  
projektinvesteringar som ingår i flerårsplanen eller rivningar avseende 
outnyttjade byggnader) tas ur driftsbudgeten på tekniska nämnden (upp till 1 
miljon kronor per år). Kostnader överstigande 1 miljon kronor per år får tas av 
centrala medel, särskilt beslut krävs i kommunstyrelsen. Utrangeringskostnader 
(nedskrivning av bokfört värde) tas ur centrala medel.  

Avvikelser i projekt efter startbesked 
Vid avvikelser i projektinvesteringar, vilka överstiger de budgeterade 
kostnaderna med mer än 10 %, lyfts ärendet genom tekniska nämnden till 
kommunfullmäktige. Avvikelser under 1 miljon kronor hanteras i tekniska 
nämndens budget.  

Avvikelser i projekt före startbesked 
Avvikelser i ej påbörjade projekt kan, om det är möjligt, hanteras i 
budgetarbetet för kommande flerårsplan och måste inte lyftas separat till 
kommunfullmäktige. 

Rapportering 
Tekniska nämnden ska tre gånger per år redovisa statusrapporter för pågående 
projekt för kommunstyrelsen i samband med delårsrapport. Vid avslutade 
projekt över 30 miljoner kronor, samt investeringar som bedöms vara av 
principiell beskaffenhet, ska en slutrapport anmälas till kommunfullmäktige 
som ett enskilt anmälningsärende. 

Detaljplan 
Om en detaljplaneändring behöver göras innan en investering kan genomföras 
ska tekniska nämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden 
att starta detaljplanearbetet. I projekt där ny detaljplan krävs behöver tidsplaner 
sättas med hänsyn till detaljplaneprocessen. 
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6. Inköp av fastighet 
Inköp av fastigheter till Falköpings kommun ska ske av kommunstyrelsen. 
Identifierar tekniska nämnden ett behov av att köpa in en fastighet ska behovet 
anmälas till kommunstyrelsen.  

Inköp av fastighet för kommunalt verksamhetsbehov ska föregås av en 
besiktning och en värdering utförd av extern värderingsperson samt en 
besiktning av representant från fastighetsavdelningen.  

Denna policy omfattar inte inköp av strategiska exploateringsfastigheter.  

 

7. Förhyrning av externa lokaler  
Tekniska nämnden förhandlar och tecknar avtal med externa hyresvärdar på 
uppdrag från beställande nämnd. Internhyresavtal tecknas därefter med 
beställande nämnd. Hyreskostnaden finansieras inom beställande nämnds ram.  

 

8. Outnyttjade fastigheter  
För fastigheter, vilka inte är aktuella för kommunal verksamhet inom 
Falköpings kommun ska följande alternativ övervägas:  

• Fastigheter vilka till fullo hyrs ut av kommunen till externa aktörer bör 
säljas till kommunalt bolag eller extern aktör.  

• Fastigheter som innehåller stora bokförda värden bör säljas.  
• Fastigheter som inte kan säljas bör rivas.  

Tekniska nämnden beslutar om att överlämna ärenden rörande internt 
outnyttjade fastigheter till kommunstyrelsen för beslut om avyttring, rivning 
eller annat.  I tekniska nämndens underlag/beslut ska byggnadens skick 
beskrivas samt kostnader för rivning av byggnaden, återställande av mark, 
kapital- och driftkonsekvenser, restvärde samt finansiering framgå.  

Kommunstyrelsen beslutar om intentionen med byggnadens framtida 
användning. Vid beslut om rivning föreslår kommunstyrelsen tekniska 
nämnden att ansöka om rivningslov och om lov ges utföra rivningen. Tekniska 
nämnden söker rivningslov av byggnadsnämnden för rivningar. 
Byggnadsnämnden gör en oberoende prövning av rivningslovet. 
Byggnadsnämnden prövar rivningslov utifrån sitt ansvar för 
myndighetsutövning enligt PBL, vilket kan innebära att en byggnad måste 
bevaras och därför inte får rivas.  

Vid beslut om rivning tas utrangeringskostnader (nedskrivning av bokfört 
värde) ur centrala medel. Rivningskostnader (oavsett om det gäller rivningar 
vilka ingår i projektinvesteringar som ingår i flerårsplanen eller rivningar 
avseende outnyttjade byggnader) upp till en miljon kronor per år tas ur tekniska 
nämndens ram, kostnader därutöver tas ur centrala medel. I tekniska nämndens 
ram ska ingå medel för rivningskostnader. 



 9 

9. Byggnadsinvesteringar utanför 
flerårsplan 

Med byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan avses behov av åtgärder i 
kommunens fastigheter som uppstår under innevarande budgetår och som av 
särskilda skäl inte kan skjutas på till nästkommande budgetår.  

Beslut om genomförande av byggnadsinvesteringar utanför flerårsplan tas av 
tekniska nämnden och ska grundas på den berörda verksamhetens beställning 
samt tekniska nämndens drift- och investeringskalkyl.  

Tekniska nämnden ges anslag i budget för byggnadsinvesteringar utanför 
flerårsplan. Investeringens drift- och kapitalkostnader belastar beställande 
nämnds internhyra. 

Mindre verksamhetsanpassningar, med en kostnad under ett prisbasbelopp, 
utgör inte en investering och beslutas av beställande förvaltning och belastar 
beställande nämnds ram.  

 

10. Finansiering av lokalförsörjning  
Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker 
genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 
respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 
möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 

All övrig lokalförsörjning utanför flerårsplan som tillkommer under budgetåret 
(exempelvis externa förhyrningar, byggnadsinvesteringar och 
lokalanpassningar i såväl kommunens egna som externt förhyrda lokaler) 
finansieras inom beställande nämnds ram. Det innebär att beställande nämnd 
ansvarar för att säkerställa att det finns täckning för ökade driftkostnader.   

Byggnadsinvesteringar ska projektredovisas. Projektets investeringsram kan 
eventuellt ombudgeteras mellan år. En analys om varför differensen 
uppkommit ska finnas med inför beslut om ombudgetering. Beslut om 
ombudgetering tas i kommunfullmäktige. 

 

 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 9 Dnr 2020/01529  

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1 Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget till ny policy för 

lokalförsörjning och projektinvesteringar och föreslår kommunstyrelsen 
att lämna det vidare till kommunfullmäktige för beslut.        

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar. 
Förslaget till policy behandlar vilka grundläggande styrprinciper som ska 
gälla för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar 
även hur processen går till gällande beslut om projektinvesteringar.  
Policyn ska fungera som ett komplement till andra styrdokument och syftar 
också till att säkerställa att det finns tydliga processer för planering och 
samordning i lokalförsörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för 
beslut kring projektinvesteringar och lokalförsörjning.   
Samtliga nämnder har getts möjlighet att komma med synpunkter på 
förslaget. Svar ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast 22 
februari. 

Förvaltningens bedömning 
Barn- och utbildningsförvaltningen instämmer i behovet av att tydliggöra 
processen kring lokalförsörjning. Det är viktigt att beslut om lokalförsörjning 
och projektinvesteringar fattas i samråd och att dess ekonomiska 
konsekvenser logiskt följer beslutsfattande organ.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag BUNAU 2021-01-19, § 9 
Remissförslag ”Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar”  
Tjänsteutlåtande          
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            



 

Kompetens- och arbetslivsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (2) 

Sammanträdesdatum 
2021-02-10 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 3 Dnr 2020/00101  

Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar – 
Remissvar  
Kompetens- och arbetslivsnämndens beslut 
1 Kompetens- och arbetslivsnämnden ställer sig bakom förslaget till Policy 
 för lokalförsörjning och projektinvesteringar men önskar ett antal 
 förtydliganden i texten.    

Bakgrund 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen tagit fram ett förslag på ny policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar. Tillsammans med kommunens övriga nämnder har 
kompetens- och arbetslivsnämnden givits möjlighet att inkomma med 
synpunkter på förslaget.  
Policyn syftar till att fastställa de grundläggande principer som ska vara 
vägledande för lokalförsörjningen och är tänkt att fungera som ett 
komplement till andra styrdokument. Policyn syftar också till att säkerställa 
att det finns tydliga processer för planering och samordning i lokal-
försörjningsfrågor samt att det finns en tydlig struktur för beslut kring 
projektinvesteringar och lokalförsörjning.  

Förvaltningens bedömning 
I avsnitt 4 Lokalförsörjningsprocess skrivs att kommundirektören ska utse 
och ansvara för en lokalgrupp vars uppdrag är att prioritera och samman-
ställa förvaltningarnas behov av projektinvesteringar. Här bör också anges 
hur gruppens arbete ska ske, vilka förvaltningar och funktioner som ska 
finnas representerade i gruppen samt utifrån vilka kriterier gruppen ska göra 
prioriteringar.  
Projektinvesteringsprocessen bör förtydligas gällande när ett projektdirektiv 
ska upprättas för att få en hållbar tids- och ekonomiprocess.  
I policyn finns ingenting om hur övriga projekt ska hanteras i förhållande till 
mark- och exploateringsinvesteringar och byggnadsinvesteringar. Detta bör 
förtydligas.  
I övrigt har kompetens- och arbetslivsförvaltningen inga synpunkter på 
policyn. Det är positivt att processerna och nämndernas mandat gällande 
lokaler förtydligas 

Beslutsunderlag 
 Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar       
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Paragrafen skickas till  
Tekniska nämnden            



Kanal:  Remissvar 
Från:  KAN 
Skickat:  2021-04-07 13:50:12 
Till:  KS gällande ärende:  
Ämne:  2020/00101 Protokollsutdrag 2021-02-10  § 3 Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Bifogade filer: Beslut-202000101-KAN-§ 3.docx 
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§ 40 Dnr 2020/00138  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Socialnämndens beslut 
1 Socialnämnden antar nedanstående yttrande som sitt eget och skicka det 

till kommunstyrelsen.       

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har skickat förslag på policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar på remiss till samtliga nämnder. Socialnämnden 
konstaterar att vi tidigare yttrat oss över förslaget till policy i april 2020 och 
att vi inte har något ytterligare att tillföra i frågan. 

Förvaltningens bedömning 
Socialförvaltningen har gått igenom förslaget till policy samt de förslag på 
förändringar som gjordes i samband med det tidigare yttrandet och 
konstaterar att flera förtydliganden har gjorts och att det nuvarande förslaget 
är mer genomarbetat och tydligare än det tidigare. Socialförvaltningen har 
därför inta ytterligare synpunkter på förslaget, utöver de som redan givits i 
tidigare yttrande.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, § 86/2021 
Förslag till policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Delegationsbeslut, kanslichef, 2020-12-21       
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli 
Eva Olofsson, biträdande socialchef            
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§ 23 Dnr 2020/00141  

Besvarande av remiss från kommunlednings-
förvaltningen om policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar 
Byggnadsnämndens beslut 
1   Byggnadsnämnden ställer sig bakom framtagen policy med förslag på 

ändringar enligt nedan.  

Bakgrund 
Byggnadsnämnden ser positivt på att det tydligt framgår att policyn enbart 
inkluderar lokalförsörjning och projektinvesteringar som inte omfattas av 
kommunens mark- och exploateringsinvesteringar. 
Under avsnitt 4, Lokalförsörjningsprocess framgår att det ska finnas en 
lokalgrupp som kommundirektören utser och ansvarar för. Det vore önskvärt 
om det även framgick mer kring lokalgruppens uppdrag och hur deras arbete 
ska ske, vilka kriterier som prioriteras bland olika projekt samt vilka 
förvaltningar som ingår i lokalgruppen. 
Under avsnitt 4, Projektinvesteringsprocess framgår när projektdirektiv ska 
upprättas och vad de syftar till vilket är positivt då det tydliggörs för alla vad 
ett projektdirektiv är. Det framgår även att projektdirektiven ska ligga till 
grund för lokalgruppens förslag till investeringsplan. Innebär detta att 
samtliga projektdirektiv måste vara klara i november för att kunna komma 
med i investeringsplanen?  
Avsnitt 4, Lokalförsörjningsprocess avslutas med ett flödesschema som 
tydliggör hur processen ser ut och vilka steg som görs var. Det vore dock 
önskvärt om texterna i avsnittet hänvisade till flödesschemat för en bättre 
förståelse av processens olika steg. Då skulle det till exempel tydligare 
framgå att förstudierna görs först efter att ett projekt står med i flerårsplanen, 
dvs. minst ett år efter framtagande av projektdirektiv. 
Textstycket under rubriken ”Rivningsärenden i beslutade projekt” behöver 
tydliggöras. Där framgår att tekniska nämnden ska ta beslut om 
rivningsärenden i beslutade projekt. På vilket sätt ska tekniska nämnden ta 
beslut om rivningar och vad innebär det att ett projekt är beslutat? Det är 
byggnadsnämnden som fattar beslut om rivningslov. Rivningar av principiell 
karaktär bör inte ingå i denna policy eftersom ärenden som rör mark- och 
exploateringsinvesteringar inte ska omfattas av denna policy. Det vore 
önskvärt om det tydligare framgick vilka slags rivningar som detta skulle 
kunna omfatta.  
I textstycket under rubriken ”Detaljplan” framkommer att tekniska nämnden 
ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå byggnadsnämnden att starta 



 

Byggnadsnämnden 
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Sida 
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detaljplanearbete i de fall där det finns behov av detaljplan. Det vore 
önskvärt om det framgick att detta ska göras så snart som möjligt när det 
uppdagas att en ny detaljplan behövs. Upprättande av en ny detaljplan tar 
relativt lång tid, vilket också behöver tas höjd för i sådana projekt.  
Under avsnitt 5, Inköp av fastigheter framkommer att policyn inte omfattar 
köp av strategiska exploateringsfastigheter vilket är positivt. Detta bör 
således innebära att det enbart är fastigheter som köps in för att tillgodose ett 
kommunalt verksamhetsbehov som ska besiktigas av kommunens 
fastighetsavdelning.  
Under avsnitt 7, Outnyttjade fastigheter finns ett stycke som handlar om den 
politiska gången vid beslut om avyttringar och den politiska gången för 
ärenden där kommunstyrelsen anser att en byggnad bör rivas. Innehållet i 
texten stämmer, det är korrekt att kommunstyrelsen föreslår tekniska 
nämnden att riva en byggnad och att tekniska nämnden sedan ansöker om 
rivningslov hos byggnadsnämnden samt att byggnadsnämnden fattar 
oberoende beslut vilket kan komma att innebära att byggnader inte får rivas. 
Det vore dock bra om det framgick att textstycket enbart handlar om de fall 
där kommunstyrelsen föreslår att byggnader rivs och alltså inte är 
applicerbar i andra fall. 
I övrigt har byggnadsnämnden inga synpunkter på policyn utan ser det som 
positivt att det blir tydligt vilket mandat olika politiska nämnder har över 
olika beslut och hur processerna i ärenden om lokalförsörjning och projekt-
investeringar ska ske.   

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 23/2021 
Kommunarkitektens tjänsteutlåtande, 2021-01-14 
Missiv 
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsens kansli            



Kanal:  Remissvar 
Från:  BN 
Skickat:  2021-03-01 15:43:25 
Till:  KS gällande ärende:  
Ämne:  2020/00141 Protokollsutdrag 2021-02-24  § 23 Besvarande av remiss från kommunledningsförvaltningen 
om policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Bifogade filer: Beslut-202000141-BN-§ 23.docx 
 
 
 
Hej! 
Översänder remissvar från byggnadsnämnden. 
 
Hälsningar Jenny 
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§ 12 Dnr 2020/00337  

Besvarande av remiss från kommunstyrelsen om policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar 
Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 
1 Tekniska nämnden beslutar lämna bifall till föreslagen policy för 
lokalförsörjning och projektinvesteringar, dock med en justering av punkt 4.  
Tekniska nämnden föreslår att punkt 4 skrivs om i sin helhet enligt nedan:  

Förstudie och projektering 
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de 
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.  
Tekniska nämnden erhåller budget för kostnader avseende 
utredningar/förstudier som inte är aktiveringsbara och därmed utgör en 
driftskostnad.       
      

Bakgrund 
Policyn har arbetats fram av kommunledningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen och behandlar vilka styrprinciper som gäller 
för lokalförsörjning inom Falköpings kommun. Policyn förtydligar även hur 
processen går till gällande beslut om projektinvesteringar. Med 
projektinvesteringar i denna policy avses kommunens 
byggnadsinvesteringar. Policyn omfattar inte kommunens mark- och 
exploateringsinvesteringar. 
Inför ärendets fortsatta handläggning och beslut i kommunfullmäktige begär 
kommunstyrelsen yttrande från tekniska nämnden.  
Svar ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 22 februari 2021. 
 
 
 
 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Ett politiskt uppdrag i flerårsplan 2020 -2022 var att utreda och säkerställa 
en fungerande process för lokalförsörjning.   
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Det är förvaltningens bedömning att policyn är genomarbetad och att den 
skapar förutsättningar för väl fungerande rutiner och arbetssätt för 
lokalförsörjning och projektinvesteringar i Falköpings kommun.  
Förvaltningen föreslår dock en justering av punkt 4, andra stycket ” 
Förstudie och projektering” i policyn, avseende kostnader för 
utredningar/förstudier av projektinvesteringar. Då dessa kostnader inte alltid 
är aktiveringsbara och i de fallen utgör en driftkostnad föreslår förvaltningen 
att punkt 4, andra stycket ”Förstudier och projektering” skrivs om i sin 
helhet enligt nedan:  
  
”Förstudie och projektering 
Tekniska nämnden utför förstudier och startar projektering av de 
projektinvesteringar som fastställts av kommunfullmäktige i flerårsplanen.  
Tekniska nämnden erhåller budget för kostnader avseende 
utredningar/förstudier som inte är aktiveringsbara och därmed utgör en 
driftskostnad.” 
Förvaltningen är positiv till att det i policyn framgår att tekniska nämnden 
ges i uppdrag att ta fram och besluta om riktlinjer för internhyra utifrån en 
självkostnadshyra på objektsnivå. En riktlinje kommer ge stöd och ange 
ramarna för kommunens lokalförsörjning.  
 
Förvaltningen förslår tekniska nämnden att lämna bifall till föreslagen policy 
för lokalförsörjning och projektinvesteringar, dock med en justering av punkt 
4.         
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefs tjänsteutlåtande 
Policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar      
Delegationsbeslut KS  
  
 

Paragrafen skickas till  
Kanslichef Linda Karelid 
Fastighetschef Jan Aurén 
Lokalstrateg Cecilia Nordh 
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§ 96 Dnr 2021/00232  

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök och uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 
avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-
kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 
som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  
3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 
från år 2023 till år 2022.    

Reservation 
Ingvor Bergman (S), Fredy Neüman (S), Johanna Svensson (S) och Roger 
Lundberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Ingvor Bergmans (S) 
yrkande.  

Protokollsanteckning  
Ingvor Bergman (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 
slutet av paragrafen.      

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde tillgodoses 
genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
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Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F–6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-
investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 
projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och utbildningsförvalt-
ningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra projektets tre delar 
avseende förskola, kök och modulskola i sammanhängande följd. En 
förutsättning för att utföra projektet sammanhängande är att förskolans 
investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 
startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från år 2023 till år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 
I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet ”Investeringsprojekt” med en 
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 
som så kallad finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet 
för kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyres-
avtal. Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att 
objektet ska redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att 
framtida förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas 
som en skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att 
betrakta detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av 
kommunens finansiella mål om ”lånetak”.  

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 
år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 
förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 
inventarier.  
I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 
kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 
läggas in i balansräkningen. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka  
2,1 miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för modul-
skolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en kapital-
kostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 
internhyror framgår i projektets förstudie.  
I förslag (som ska beslutas av kommunfullmäktige den 28 juni 2021) till ny 
policy för lokalförsörjning och projektinvesteringar punkt 10 framgår 
följande: ”Finansiering av projektinvesteringar vilka ingår i kommunens 
flerårsplan sker genom tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska 
nämnden debiterar respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad 
(internhyra). I möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i 
driftsbudgeten (budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade 
flerårsplan.” 
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Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan  
2021–2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 
2022–2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 68/2021 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Tekniska nämnden § 46/2021 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet 
avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning att projekt-
kostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 miljoner kronor 
som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt  
3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner kronor 
från år 2023 till år 2022.      

Yrkanden 
Ingvor Bergman (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2. 
Ingvor Bergman (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 
1 och 3. 
Karola Svensson (C) och Dan Hovskär (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på arbetsutskottets förslag till besluts-
punkterna 1 och 3 och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt förslaget.  
Ordföranden ställer sedan proposition på arbetsutskottets förslag till 
beslutspunkt 2 respektive Ingvor Bergmans (S) yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslutspunkt 2. 
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Protokollsanteckning  
Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.  
"Socialdemokraterna yrkar avslag på Beslutspunkt 2 gällande förhyrning av 
Modulskola i Odensberg. 
Barn och utbildningsnämnden har efter att förstudien är genomförd ej beretts 
möjlighet att yttra sig över denna. Nämnden har därmed ej getts möjlighet att 
beskriva vilka konsekvenser en förhyrning får i budget på kort och lång sikt. 
Vidare är diskussionen gällande längden på förhyrningen ej diskuterad i 
Barn och utbildningsnämnden vilket också får konsekvenser för framtida 
budgetar.”  
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked för ombyggnad av Odensbergs förskola 
och kök, hyresavtal angående modulskola och 
tidigareläggning av investering i flerårsplanen 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 

startbesked och ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra 
projektet avseende Odensbergs förskola och kök, under förutsättning 
att projektkostnaden efter anbudsförfarandet ej överstiger de 34 
miljoner kronor som är avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden uppdrag att teckna hyresavtal avseende 
modulskola i Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp 
till maximalt 3 miljoner kronor per år.  

3 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att  
tidigarelägga i flerårsplanen förskolans investering på 26 miljoner 
kronor från år 2023 till år 2022.        

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 27 mars 2017, § 33, gällande den nya 
skolorganisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt år 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde 
tillgodoses genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola. 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
Barn- och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
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En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 
projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 
startbesked då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 
projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 
sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 
sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås ge 
startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från år 2023 till år 2022. 
Kommunledningsförvaltningen har i dessa delar inget att invända utan 
föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt 
förslaget. 
Kommunledningsförvaltningen vill dock göra kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige uppmärksamma på följande. 
I gällande av kommunfullmäktige beslutad flerårsplan 2021–2023 finns 
projekt Odensbergsskolan med i avsnittet Investeringsprojekt med en 
projektkalkyl på 34 miljoner kronor. Utöver detta finns en skrivning om att 
kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en driftskostnad. 
Anledningen till skrivningen är att kommunen avser att förhyra grundskolan 
av extern part. Löpande kostnader (hyror) kommer då belasta driftsbudgeten. 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att projektet ska ses som en 
helhet och inkludera även den planerade hyresdelen. I kommunens 
redovisning kommer det behöva utredas om hyreskontraktet är att betrakta 
som s.k. finansiell leasing. Härvid finns ledning i skrivelse från Rådet för 
kommunal redovisning, RKR, kring redovisning av leasing- och hyresavtal. 
Beroende på hyreskontraktets utformning kan detta innebära att objektet ska 
redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen samt att framtida 
förpliktelsen att betala leasingavgifter (hyror) kommer att redovisas som en 
skuld i balansräkningen. I praktiken innebär det för kommunen att betrakta 
detta som en investering samt att det ska ingå i utvärderingen av kommunens 
finansiella mål om ”lånetak”.  
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Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. År 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 
år 2023 är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Detta 
förslås nu flyttas till år 2022. Därutöver är 2 miljoner kronor budgeterat för 
inventarier.  
I flerårsplanen 2021–2023 framgår också att skolan innebär 0 kronor i 
investeringsbudget utifrån att kommunen går vidare med en modullösning 
vilket innebär en driftskostnad. Märk dock att utredning kommer att göras 
kring frågan eventuell finansiell leasing vilket innebär att objektet kommer 
läggas in i balansräkningen. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 2,1 
miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5-årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för 
modulskolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en 
kapitalkostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. Schablonberäknade 
internhyror framgår i projektets förstudie.  
I förslag (beslutas av KF 2021-06-28) till ny Policy för lokalförsörjning och 
projektinvesteringar p 10 framgår följande: Finansiering av 
projektinvesteringar vilka ingår i kommunens flerårsplan sker genom 
tekniska nämndens investeringsbudget. Tekniska nämnden debiterar 
respektive nämnd för projektinvesteringens driftskostnad (internhyra). I 
möjligaste mån kompenseras respektive nämnd för hyror i driftsbudgeten 
(budgetram) genom kommunfullmäktiges beslutade flerårsplan. 
 
Finansiering av projekt Odensbergsskolan finns delvis i flerårsplan 2021-
2023 och kommer att kompletteras och vara mer detaljerat i flerårsplan 
2022-2024. 

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 
Tekniska nämnden § 46/2021      

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden   Kommunstyrelsen 
Jan Aurén, fastighetschef   Cecilia Nordh, lokalstrateg 
Ekonomiavdelningen   Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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§ 46 Dnr 2021/00110  

Startbesked avseende Odensbergs förskola och kök, 
samt tidigareläggning av investeringsmedel för 
förskolan. Uppdrag att teckna hyresavtal för 
modulskola i Odensberg 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden startbesked avseende projektet Odensbergs 
förskola, och kök under förutsättning att projektkostnaden, efter 
anbudsförfarandet,  ej överstiger de 34 miljoner kronor som är 
avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2. Tekniska nämndens föreslår kommunfullmäktige att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att teckna hyresavtal avseende modulskola i 
Odensberg med en hyreskostnad, inklusive drift, upp till maximalt 3 
miljoner kronor per år.  

3. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om att 
tidigarelägga förskolans investering på 26 miljoner kronor från 2023 
till 2022 i flerårsplanen.  

Deltar ej i beslutspunkt 2 
Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutspunkt 2.  

Bakgrund 
Enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 mars 2017 gällande den nya skol-
organisationen beslutades att Odensbergsskolan skulle finnas kvar men 
krävde en ombyggnation. Fastighetsavdelningen har tillsammans med barn- 
och utbildningsförvaltningen gemensamt utrett Odensbergsskolans behov i 
ett projektdirektiv, färdigställt 2020.  
I projektdirektivet framgick att förskolans och kökets behov kunde 
tillgodoses genom renovering och tillbyggnad av befintlig förskola 
I projektdirektivet redovisades två möjliga alternativ för grundskolans 
behov. Behovet kunde tillgodoses genom en nybyggnation alternativt en 
förhyrning av en modulskola med möjlighet att köpa loss skolmodulerna 
efter hyrestidens slut.   
Barn-och utbildningsnämnden har därefter beslutat om att ge tekniska 
nämnden i uppdrag att gå vidare med en förstudie gällande förhyrning av 
modulskola för årskurs F-6 samt renovering och tillbyggnad av befintlig för-
skola (Dnr 2020/00608).  
Tekniska nämnden har beslutat att i samband med att köket renoveras ska det 
konverteras från mottagningskök till tillagningskök (Dnr 2020/00167). 
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En förstudie har därefter slutförts i mars 2021. I förstudien har ritningar och 
en produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen 
som är beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att 
projektinvesteringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Tekniska nämnden har därefter beslutat att starta projektering och anbuds-
förfarande utifrån projektomfattning som beskrivits i förstudien (Dnr 
2021/00061). Anbud för modulskolan beräknas inkomma i juni 2021 och 
anbud för renovering och tillbyggnad av förskola och kök beräknas inkomma 
i september 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet.  
Projektet Odensbergs förskola, skola och kök utgör ett gemensamt projekt 
och i enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar lyfts därför projektet till kommunfullmäktige för 
startbesked då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
Det är samhällsbyggnadsförvaltningens och barn- och 
utbildningsförvaltningens bedömning att det är fördelaktigt att utföra 
projektets tre delar avseende förskola, kök och modulskola i 
sammanhängande följd.  En förutsättning för att utföra projektet 
sammanhängande är att förskolans investeringsmedel tidigareläggs.  
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan bör kommunfullmäktige föreslås att 
ge startbesked för projektet samt tidigarelägga förskolans investeringsmedel 
från 2023 till 2022. 

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021-2023 är 34 miljoner kronor budgeterat för 
projektet. 2021 är 6 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs kök och 2023 
är 26 miljoner kronor budgeterat för Odensbergs förskola. Därutöver är 2 
miljoner kronor budgeterat för inventarier.  
I flerårsplanen framgår också att skolan innebär 0 kr i investeringsbudget 
utifrån att kommunen går vidare med en modullösning vilket innebär en 
driftskostnad. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 2,1 
miljoner kronor per år.  
Kommunens ökade driftkostnad beräknas uppgå till cirka 2,35 miljoner 
kronor per år vid tecknande av 5- årigt hyresavtal för modulskolan och cirka 
1,75 miljoner  kronor per år vid tecknande av 10-årigt hyresavtal för 
modulskolan. 
Därutöver tillkommer driftkostnader för etablering av modulskolan, rivning 
av gamla skolbyggnaden samt restvärde gamla skolbyggnaden, totalt cirka 
4,2 miljoner kronor år 1. Etableringskostnaden på cirka 1,5 miljoner kronor 
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kan eventuellt skrivas av på hyresavtalstiden och blir i så fall en 
kapitalkostnad över tid istället för en driftkostnad år 1. 
Schablonberäknade internhyror framgår i projektets förstudie.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 31/2021 
Lokalstrategens tjänsteutlåtande      
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
Jan Aurén Fastighetschef 
Cecilia Nordh Lokalstrateg 
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§ 97 Dnr 2021/00231  

Startbesked för ombyggnad av Frökindsgårdens 
äldreboende 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge startbesked och  

ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad 
Frökindsgården, under förutsättning att projektkostnaden efter 
anbudsförfarandet ej överstiger 23,1 miljoner kronor.  

Bakgrund 
Frökindsgårdens äldreboende beläget i Kinnarp har idag totalt 36 boende-
platser fördelade på fyra avdelningar. Boendet är uppdelat på två byggnader 
med 18 platser i varje. 
Orsaken till projektet är att husdel 6 och 7 har en både otillräcklig boende-
situation för brukare samt en dålig arbetsmiljö för personalen. Det handlar 
om totalt 18 platser fördelade på 10 + 8 platser. Det grundläggande 
problemet är att rummen med dess hygienutrymmen är för små, samt att de 
är i behov av underhåll, vilket också framgår av utförda skyddsronder. 
Socialnämnden beslutade den 15 maj 2019, § 58, om att man förordade en 
ombyggnad av husdel 6 och 7.  
I samband med ombyggnationen av husdel 6 och 7 planeras en större under-
hållsåtgärd av storköket enligt beslut i tekniska nämnden den 15 juni 2020,  
§ 71. Detta beslut följer tidigare beslut i tekniska nämnden den 24 mars 
2010, § 30, om prioriteringslista för ombyggnad av storkök samt beslutet i 
kommunfullmäktige den 29 september 2008, § 111, om att inriktningen för 
arbetet avseende köks-ombyggnader koncentreras till ett system med 
varmmatsproduktion och tillagning så nära hyresgästen som möjligt. 
En förstudie har slutförts i februari 2021. I förstudien har ritningar och en 
produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen som är 
beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på projektets 
omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projektinvesteringen 
beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Projektering har därefter utförts utifrån projektomfattning som beskrivs i 
förstudien. Anbudsförfrågan för ombyggnaden har skickats ut med sista an-
budsdag den 10 maj 2021. Efter anbud inkommit krävs startbesked för 
projektet. 

Förvaltningens bedömning 
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. I enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar ska tekniska nämnden begära startbesked från 
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kommunfullmäktige då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att kommunfullmäktige kan 
ge startbesked och ge uppdrag att genomföra projektet. 

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021–2023 finns 23,1 miljoner kronor budgeterade 
för projektet. Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till 
cirka 1,2 miljoner kronor per år. Kommunens driftkostnad beräknas sjunka 
med 2,3 miljoner kronor per år på grund av minskat personalbehov.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 69/2021 
Tekniska nämndens beslut 2021-04-26   
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19     
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunfullmäktige            



 

Kommunledningsförvaltningen   Ekonomiavdelningen 

 

Magnus Fleischer   Ekonomichef      magnus.fleischer@falkoping.se   

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Startbesked avseende ombyggnad av Frökindsgårdens 
äldreboende  

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge startbesked och ge 

tekniska nämnden i uppdrag att genomföra projektet ombyggnad 
Frökindsgården, under förutsättning att projektkostnaden efter 
anbudsförfarandet ej överstiger 23,1 miljoner kronor.   

Bakgrund 
Frökindsgårdens äldreboende beläget i Kinnarp har idag totalt 36 
boendeplatser fördelade på fyra avdelningar. Boendet är uppdelat på två 
byggnader med 18 platser i varje. 
Orsaken till projektet är att husdel 6 och 7 har en både otillräcklig boende-
situation för brukare samt en dålig arbetsmiljö för personalen. Det handlar 
om totalt 18 platser fördelade på 10 + 8 platser. Det grundläggande 
problemet är att rummen med dess hygienutrymmen är för små, samt att de 
är i behov av underhåll, vilket också framgår av utförda skyddsronder. 
Socialnämnden beslutade 2019-05-15, § 58, om att man förordade en om-
byggnad av husdel 6 och 7.  
I samband med ombyggnationen av husdel 6 och 7 planeras en större 
underhållsåtgärd av storköket enligt beslut i tekniska nämnden 2020-06-15, § 
71. Detta beslut följer tidigare beslut i tekniska nämnden 2010-03-24, § 30, 
om prioriteringslista för ombyggnad av storkök samt beslutet i kommun-
fullmäktige 2008-09-29, § 111, om att inriktningen för arbetet avseende 
köks-ombyggnader koncentreras till ett system med varmmatsproduktion 
och tillagning så nära hyresgästen som möjligt. 
En förstudie har slutförts i februari 2021. I förstudien har ritningar och en 
produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen som är 
beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-
investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
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Projektering har därefter utförts utifrån projektomfattning som beskrivs i 
förstudien. Anbudsförfrågan för ombyggnaden har skickats ut med sista an-
budsdag 2021-05-10. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet. 

Förvaltningens bedömning 
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. I enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar ska tekniska nämnden begära startbesked från 
kommunfullmäktige då projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 
Kommunledningsförvaltningen bedömer därför att kommunfullmäktige kan 
ge startbesked och ge uppdrag att genomföra projektet. 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
I kommunens flerårsplan 2021-2023 finns 23,1 miljoner kronor budgeterade 
för projektet.  Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till 
cirka 1,2 miljoner kronor per år. Kommunens driftkostnad beräknas sjunka 
med 2,3 miljoner kronor per år på grund av minskat personalbehov.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens beslut 2021-04-26   
Ekonomichefens tjänsteutlåtande 2021-05-19 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
 
 
 
 
Magnus Fleischer 
Ekonomichef 
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§ 45 Dnr 2021/00108  

Ombyggnad Frökindsgården upphandling 
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om att ge 
tekniska nämnden startbesked avseende projektet ombyggnad 
Frökindsgården, under förutsättning att projektkostnaden, efter 
anbudsförfarandet, ej överstiger de 23,1 miljoner kronor som är 
avsatta för projektet i flerårsplanen. 

2. Tekniska nämnden delegerar upphandlingen av entreprenör till 
Fastighetschefen.  

Bakgrund 
Frökindsgårdens äldreboende beläget i Kinnarp har idag totalt 36 
boendeplatser fördelade på fyra avdelningar. Boendet är uppdelat på två 
byggnader med 18 platser i varje. 
Frökindsgården invigdes 1959 och och byggdes först till 1966 och det andra 
större tillbygget skedde 1974. Äldsta delarna är renoverade och ombyggda 
1993-1994. 
Orsaken till projektet är att husdel 6 och 7 har en både otillräcklig boende-
situation för brukare samt en dålig arbetsmiljö för personalen. Det handlar 
om totalt 18 platser fördelade på 10 + 8 platser. Det grundläggande 
problemet är att rummen med dess hygienutrymmen är för små, samt att de 
är i behov av underhåll, vilket också framgår av utförda skyddsronder. 
Socialnämnden beslutade 2019-05-15 §58 om att man förordade en om-
byggnad av husdel 6 och 7.  
I samband med ombyggnationen av husdel 6 och 7 planeras en större 
underhållsåtgärd av storköket enligt beslut i tekniska nämnden 2020-06-15 
§71. Detta beslut följer tidigare beslut i tekniska nämnden 2010-03-24 §30 
om prioriteringslista för ombyggnad av storkök samt beslutet i kommun-
fullmäktige 2008-09-29 §111 om att inriktningen för arbetet avseende köks-
ombyggnader koncentreras till ett system med varmmatsproduktion och 
tillagning så nära hyresgästen som möjligt. 
En förstudie har slutförts i februari 2021. I förstudien har ritningar och en 
produktionskalkyl tagits fram för projektet enligt projektomfattningen som är 
beskriven i projektdirektivet och med ett mer detaljerat underlag på 
projektets omfattning och kostnader. I förstudien framgår att projekt-
investeringen beräknas ligga inom budgeterade kostnader. 
Projektering har därefter utförts utifrån projektomfattning som beskrivs i 
förstudien. Anbudsförfrågan för ombyggnaden har skickats ut med sista an-
budsdag 2021-05-10. Efter anbud inkommit krävs startbesked för projektet. 
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I enlighet med kommunens policy för lokalförsörjning och byggnads-
investeringar lyfts projektet till kommunfullmäktige för startbesked då 
projektkostnaden överstiger 20 miljoner kronor. 

Förvaltningens bedömning 
I förstudien framgår att projektets kalkyl beräknas ligga inom budgeterade 
kostnader. För att hålla planerad tidsplan föreslås att ge startbesked för 
projektet samt att tekniska nämnden delegerar upphandlingen av entreprenör 
till fastighetschefen.  
  

Finansiering 
I kommunens flerårsplan 2021-2023 är 23,1 miljoner kronor budgeterade för 
projektet. 
Projektets sammanlagda kapitalkostnad beräknas uppgå till cirka 1,2 
miljoner kronor per år. 
Kommunens driftkostnad beräknas sjunka med 2, 3 miljoner kronor per år på 
grund av minskat personalbehov.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 30/2021 
Fastighetschefens tjänsteutlåtande     
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen            
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§ 100 Dnr 2021/00156  

Antagande av gemensamt trafikförsörjningsprogram  
– Färdtjänst i Skaraborg 2021–2024 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i Skaraborg  
2021–2024. 

Deltar ej i beslutet 
Jonas Larsson (SD) och Marita Ljus (SD) deltar inte i beslutet.  

Protokollsanteckning 
Jonas Larsson (SD) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 
slutet av paragrafen.    

Bakgrund 
Skaraborgs kommuner har två styrande gemensamma dokument för färd-
tjänst. Under 2020 har ett gemensamt Färdtjänstreglemente tagits fram för 
Skaraborgs kommuner, och som antagits i alla kommuner under slutet av 
året. Utöver ett gemensamt Färdtjänstreglemente finns det ett lagkrav 
(Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik 
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärd-
tjänst. Vid direktionsmötet den 12 mars 2021 beslutades att förorda att 
kommunerna i Skaraborg antar ett Gemensamt Trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänstresor i Skaraborgs 2021–2024. Detta förordas att det börjar 
gälla ifrån 1 juli 2021.  
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i 
Västra Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för 
färdtjänsten till VGR, utan är var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst 
och riksfärdtjänst och för den myndighetsutövning som utförs. 
Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, 
Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara. Trafik-
försörjningsprogrammet 2021–2024 har tagits fram av kommunernas färd-
tjänsthandläggare. I programmet lyfts bland annat fram de fokusområden 
som kommunerna arbetat och arbetar med. Dokumentet har beretts i Arbets-
gruppen Färdtjänst. Funktionshinderorganisationerna i Skaraborg har fått 
information under programmets framtagande, samt getts möjlighet att 
komma med inspel. Rådet för funktionshinderfrågor i Falköping har blivit 
tillsända sig det färdiga förslaget. Ärendet har remitterats till socialnämnden 
för ställningstagande.  
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Den strategiska inriktningen för dokumentet är att kommunernas ambition är 
att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I takt med att 
den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska 
och psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst 
med personbil och specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att 
detta behov kommer att kvarstå för personer med vissa typer av funktions-
nedsättning.         

Förvaltningens bedömning 
Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna 
bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen kommunfullmäktige att 
besluta om Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg 
2021–2024.  

Finansiering 
Trafikförsörjningsprogrammet innebär inte någon direkt finansieringsgrad 
när det antas. Finansieringsbehovet sker samtidigt som förslagen i 
fokusområdena kommer tillbaka till kommunen, via kommunalförbundets 
samordning och förslag, för beslut och genomförande. Det kan innebära 
såväl kostnadsökningar, som effektiviseringar och kostnadsminskningar. 
Kostnaderna för den färdtjänst och riksfärdtjänst som beviljas varierar 
mycket då den beror på resmönstret och individuella behov hos de som är 
berättigade.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 72/2021 
Tjänsteutlåtande Gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i 
Skaraborg 2021–2024, 2021-05-10 
Socialnämnden remissvar § 65/2021 
Förtydligande av protokollsutdrag om färdtjänstreglemente och 
trafikförsörjningsprogram 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021–2024 
Bilaga 1 – Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor 
Protokollsutdrag §31/2021 – gemensamt trafikförsörjningsprogram färdtjänst 
Skaraborg 2021–2024  

Protokollsanteckning 
Jonas Larsson (SD) inkommer med följande protokollsanteckning.  
"Vi i SD Falköping har tidigare kommit med yrkanden gällande färdtjänsten 
med tyngdpunkt på avgifterna som vi tycker har höjts för mycket. Vi har inte 
fått igenom dessa yrkanden utan de har lämnats utan bifall. Därför känner vi 
att vi inte kan stå bakom hela detta Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänst 
Skaraborg fullt ut och väljer då att avstå från att delta i detta beslut.”    
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 Kommunstyrelsen 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i 
Skaraborg 2021–2024 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 

Gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i Skaraborg  
2021–2024.  

Bakgrund 
Skaraborgs kommuner har två styrande gemensamma dokument för 
färdtjänst. Under 2020 har ett gemensamt Färdtjänstreglemente tagits fram 
för Skaraborgs kommuner, och som antagits i alla kommuner under slutet av 
året. Utöver ett gemensamt Färdtjänstreglemente finns det ett lagkrav 
(Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik 
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om 
riksfärdtjänst. Vid direktionsmötet den 12 mars 2021 beslutades att förorda 
att kommunerna i Skaraborg antar ett Gemensamt Trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänstresor i Skaraborgs 2021–2024. Detta förordas att det börjar 
gälla ifrån 1 juli 2021.  
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i 
Västra Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för 
färdtjänsten till VGR, utan är var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst 
och riksfärdtjänst och för den myndighetsutövning som utförs. 
Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga, 
Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, 
Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara. 
Trafikförsörjningsprogrammet 2021–2024 har tagits fram av kommunernas 
färdtjänsthandläggare. I programmet lyfts bland annat fram de fokusområden 
som kommunerna arbetat och arbetar med. Dokumentet har beretts i 
Arbetsgruppen Färdtjänst. Funktionshinderorganisationerna i Skaraborg har 
fått information under programmets framtagande, samt getts möjlighet att 
komma med inspel. Rådet för funktionshinderfrågor i Falköping har blivit 
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tillsända sig det färdiga förslaget. Ärendet har remitterats till socialnämnden 
för ställningstagande.  
Den strategiska inriktningen för dokumentet är att kommunernas ambition är 
att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I takt med att 
den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska 
och psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst 
med personbil och specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att 
detta behov kommer att kvarstå för personer med vissa typer av 
funktionsnedsättning.         

Förvaltningens bedömning 
Socialnämnden har inte haft något att erinra mot förslaget. Mot denna 
bakgrund föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige att 
besluta om Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg 
2021–2024.  

Finansiering 
Trafikförsörjningsprogrammet innebär inte någon direkt finansieringsgrad 
när det antas. Finansieringsbehovet sker samtidigt som förslagen i 
fokusområdena kommer tillbaka till kommunen, via kommunalförbundets 
samordning och förslag, för beslut och genomförande.  Det kan innebära 
såväl kostnadsökningar, som effektiviseringar och kostnadsminskningar. 
Kostnaderna för den färdtjänst och riksfärdtjänst som beviljas varierar 
mycket då den beror på resmönstret och individuella behov hos de som är 
berättigade.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande Gemensamt trafikförsörjningsprogram – Färdtjänst i 
Skaraborg 2021-2024, 2021-05-10 
Socialnämnden remissvar § 65/2021 
Förtydligande av protokollsutdrag om färdtjänstreglemente och 
trafikförsörjningsprogram 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024 
Bilaga 1- Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor 
Protokollsutdrag §31/2021- gemensamt trafikförsörjningsprogram färdtjänst 
Skaraborg 2021-2024          

Beslutet ska skickas till 
Skaraborgs kommunalförbund 
Socialnämnden 
Rådet för funktionshinderfrågor 
 
 
 
Ida Elf 
Infrastrukturstrateg 
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§ 65 Dnr 2021/00078  

Gemensamt trafikförsörjningsprogram - Färdtjänst i 
Skaraborg 2021-2024 
Socialnämndens beslut 
1 Socialnämnden har inget att erinra mot direktionen för Skaraborgs 

kommunalförbunds förslag om att Falköpings kommun ska anta 
Gemensamt trafikförsörjningsprogram för färdtjänst i Skaraborg, med 
tillämpning från och med 1 juli 2021. 

Deltar ej i beslut 
Marita Ljus (SD) och Albin Gilbertsson (SD) deltar ej i beslutet.       

Bakgrund 
Färdtjänstreglementet för Falköpings kommun är gemensamt med övriga 14 
kommuner inom Skaraborg. Utöver gemensamt färdtjänstreglemente finns 
det lagkrav (Kollektivtrafiklagen SFS 2010:1065) att ett Trafikförsörjnings-
program för färdtjänst upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen 
av trafik enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och lagen om riksfärdtjänst 
(1997:735).  
Trafikförsörjningsprogrammet har tagits fram av färdtjänsthandläggare från 
kommunerna i Skaraborg. Dokumentet har beretts av arbetsgruppen för 
gemensamt färdtjänstreglemente, bestående av några handläggare och chefer 
från Skaraborgs kommuner, och Skaraborgs kommunalförbund. Funktions-
hinderorganisationerna i Skaraborg har fått information under programmets 
framtagande, samt getts möjlighet att komma med inspel. 
Vid Skaraborgs kommunalförbunds direktionsmöte den 5 februari 2021 
beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg antar Gemensamt 
Trafikförsörjningsprogram Färdtjänst i Skaraborg 2021-2024, samt att det 
börjar gälla från och med 1 juli 2021. 
Inför hantering av ärendet i kommunstyrelsen har socialnämnden getts 
möjligheter att lämna synpunkter på förslaget.  

Förvaltningens bedömning och sammanfattning 
Då Falköpings kommun sedan lång tid tillbaka har ett Färdtjänstreglemente 
som är gemensamt med övriga 14 kommuner inom Skaraborg har det även 
tidigare funnits ett gemensamt Trafikförsörjningsprogram.  
Av det nu framarbetade förslaget till Trafikförsörjningsprogram för 2021-
2024 framgår omfattningen av färdtjänst och riksfärdtjänst i respektive 
kommun. Här framgår en uppföljning av vad kommunerna gemensamt 
arbetat med i föregående Trafikförsörjningsprogram 2016-2019, och en 
presentation av de områden som anses angelägna att fokusera på och 
utveckla 2021-2024. När det leder till nya förslag på revideringar i det för 
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Skaraborgs kommuner gemensamma färdtjänstereglementet kommer det att 
läggas fram till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) vid 
Skaraborgs Kommunalförbund. DKR har till uppgift att behandla frågor som 
avser det för kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet även om det 
sedan är varje enskild kommun som fattar beslut om antagande.  
Förvaltningen föreslår att socialnämnden beslutar att den inget har att erinra 
mot direktionen för Skaraborgs kommunalförbunds förslag om att 
Falköpings kommun ska anta Gemensamt trafikförsörjningsprogram för 
färdtjänst i Skaraborg, med tillämpning från och med 1 juli 2021. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott, § 164/2021 
Tjänsteutlåtande, 2021-04-27 
Direktionen för Skaraborgs Kommunalförbunds förslag till antagande av 
Gemensamt Trafikförsörjningsprogram Skaraborg 2021-2024, 2021-03-12, § 
31. 
Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst 2021-2024. 
Egenavgifter vid riksfärdtjänstresa.                 
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen             





Från: Siw Adamsson <Siw.Adamson@skaraborg.se> 
Skickat: den 6 april 2021 13:08 
Till: HJ-FN-Kommunen; info@essunga.se; info@mariestad.se; 

karlsborg.kommun@karlsborg.se; kommun@grastorp.se; 
kommun@gullspang.se; kommun@lidkoping.se; 
kommunen@falkoping.se; kommunen@toreboda.se; 
kommunstyrelsen@gotene.se; skara.kommun@skara.se; SK-FN-
SSV-Kommunstyrelsen; tidaholms.kommun@tidaholm.se; TI-FN-
Kommun; vara.kommun@vara.se 

Kopia: Thomas Boström 
Ämne: Förtydligande  
 
Förtydligande av de protokollsutdrag som skickats 21-02-16 resp. 21-03-30 (Färdtjänstreglemente resp. 
Trafikförsörjningsprogram) 
 
Efter samtal ifrån några kommuner kommer här ett förtydligande kring Färdtjänstdokumenten som lyfts i 
Skaraborgs direktion. 
 
Vid direktionsmötet 5 februari beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg inför ett maxbelopp 
om 600 kr (450 kr Ungdomstaxa) för färdtjänstresor i Skaraborgs gemensamma Färdtjänstreglemente. 
 
Konkret innebär detta att justering behöver göras i Färdtjänstreglementet i taxorna enligt förslag 1 
nedan. 

 
Det förordas också ett gemensamt införande av de justerade taxorna från 1 juli 2021. Därför behöver 
beslut om detta tas i respektive kommun (Kommunfullmäktige) senast två veckor innan 
– och Västtrafik behöver meddelas beslutet för att kunna justera i sina system. 
 
Vid direktionsmötet 12 mars 2021 beslutades att förorda att kommunerna i Skaraborg antar ett 
Gemensamt Trafikförsörjningsprogram för färdtjänstresor i Skaraborgs 2021-2024. 
Även detta förordas att det börjar gälla ifrån 1 juli 2021. 
Trafikförsörjningsprogrammet är ett beskrivande dokument som behöver lyftas i respektive kommun.  
Här behöver dock inte Västtrafik eller Kommunalförbundet meddelas om beslutet. 
 
Färdtjänsthandläggarna i respektive kommun vet mer om detaljer kring de bägge dokumenten.  
 
Hälsningar 
Thomas Boström 
 
Genom 



Siw Adamson 

Kommunikatör 

 

Skaraborgs Kommunalförbund 

Box 54 

541 22 Skövde 

Tel 0500-49 72 05 
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1 INLEDNING 
 
Enligt kollektivtrafiklagen (SFS 2010:1065) ska, i de kommuner som inte överlåtit ansvaret 
för färdtjänsten till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, ett trafikförsörjningsprogram 
för färdtjänsten upprättas. Varje kommun ska där ange omfattningen av trafik enligt lagen 
(1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst samt grunderna för 
prissättningen för resor med sådan trafik. Kommunen ska anta programmet efter samråd med 
den regionala kollektivtrafikmyndigheten. 
 
Västra Götalandsregionen (VGR) är regional kollektivtrafikmyndighet i Västra 
Götalandsregionen. Kommunerna har inte överlåtit ansvaret för färdtjänsten till VGR, utan är 
var och en ekonomiskt ansvariga för färdtjänst och riksfärdtjänst och för den 
myndighetsutövning som utförs. 
 
Detta trafikförsörjningsprogram gäller för följande kommuner: Essunga, Falköping, Grästorp, 
Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, 
Skövde och Vara. Benämningen ”kommunerna” används fortsättningsvis i programmet och 
avser då dessa kommuner. 
 
Föregående trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst avsåg tiden  
2016-2019. Detta program gäller för perioden 2021-2024 och kommer vid behov att 
revideras. I programmet lyfter vi bland annat fram de fokusområden som kommunerna arbetat 
och arbetar med. 
 

1.1  Strategisk inriktning 

Kommunernas ambition är att integrationen av särskild och allmän kollektivtrafik ska öka. I 
takt med att den allmänna kollektivtrafiken anpassas allt mer till olika personers fysiska och 
psykiska förutsättningar minskar behovet av färdtjänst och riksfärdtjänst med personbil och 
specialfordon. Det är dock kommunernas uppfattning att detta behov kommer att kvarstå för 
personer med vissa typer av funktionsnedsättning. 
 
 

2 FÄRDTJÄNST 
 
Samtliga kommuner har överlåtit till Västtrafik att upphandla transport- och 
beställningstjänster samt utföra samordningen av färdtjänsten med andra typer av 
anropsstyrda resor och sjukresor. Nuvarande transportörsavtal gäller till och med 2022-06-18 
Nuvarande avtal med Samres AB för tjänsten Kund- och resetjänst gäller till och med 2023-
03-04. 
 
Kommunerna har ett gemensamt färdtjänstreglemente. Beslut enligt färdtjänstlagen fattas av 
den sökandes folkbokföringskommun. Varje tillstånd är individuellt utformat, utifrån de 
personliga förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Nedan följer en beskrivning av de 
olika typer av färdtjänstresor som regleras i det gemensamma färdtjänstreglementet. 
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2.1 Färdtjänstområde 

För kommunerna Essunga, Falköping, Gullspång, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lidköping, Mariestad, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Skara, Skövde och Vara utgörs 
färdtjänstområdet av Västra Götalands län samt av kommunerna Askersund, Habo, 
Kristinehamn, Laxå, Mullsjö. 
Inom de kommuner som utgör hemkommunens färdtjänstområde gäller obegränsat resande 
för de personer som beviljats tillstånd till färdtjänst. Det kan dock förekomma individuella 
begränsningar av hur färdtjänsten får nyttjas på sträckor som trafikeras av allmänna 
kommunikationer som anpassats för personer med funktionsnedsättning. 
 

2.2 Arbets- och utbildningsresor 

För den som är färdtjänstberättigad finns möjlighet till arbets- eller utbildningsresor efter 
individuell prövning. Arbetsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och ordinarie 
arbetsplats. Utbildningsresor kan beviljas mellan folkbokföringsadress och adress för 
gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning. Tillståndet berättigar 
maximalt till två resor per dag. 
 

2.4  Omfattning av trafik 

I följande avsnitt redovisas omfattningen av färdtjänsten för kommunerna. I begreppet ingår 
färdtjänst enligt avsnitt 2.1-2.3 ovan. Statistiken är den samma som kommunerna redovisar 
årligen till Trafikanalys.  
På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken 
speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 
års siffror. 
 
 
Tillstånd; antal personer med tillstånd till färdtjänst 2019-12-31: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 109 69 47 

Falköping 869 290 302 

Grästorp 140 37 69 

Gullspång 111 68 25 

Götene 174 90 49 

Hjo 104 61 31 

Karlsborg 81 47 11 

Lidköping 606 230 218 

Mariestad 284 138 138 

Tibro 124 43 44 

Tidaholm 217 60 76 
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Töreboda 126 76 76 

Skara 271 124 112 

Skövde 753 292 273 

Vara 322 182 149 
 
 
Nyttjande; antal personer som rest med färdtjänst under 2019: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 56 38 39 

Falköping 483 184 179 

Grästorp 83 33 51 

Gullspång 55 49 16 

Götene 122 68 33 

Hjo 56 45 15 

Karlsborg 49 25 19 

Lidköping 367 162 163 

Mariestad 153 76 114 

Tibro 64 26 23 

Tidaholm 85 41 49 

Töreboda 79 51 41 

Skara 162 74 89 

Skövde 433 194 202 

Vara 227 114 107 
 
 
Antal färdtjänstresor 2019 och antal färdtjänstresor per invånare 2019: 

Kommun Antal färdtjänstresor  Invånarantal (dec) Resor/invånare 

Essunga 2 827 5 654 0,5 

Falköping 16 776 33 246 0,5046 

Grästorp 2 467 5 693 0,433 

Gullspång 2 965 5 280 0,56 

Götene 3 612 13 207 0,27 

Hjo 2 206 9 210 0,24 

Karlsborg 1 595 6 940 0,23 

Lidköping 13 894 40 089 0,347 

Mariestad 8 250 24 537 0,34 

Tibro 1 860 11 240 0,165 
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Tidaholm 2 057 12 846 0,16 

Töreboda 3 096 9 293 0,33 

Skara 5 439 18 837 0,29 

Skövde 17 457 56 366 0,3097 

Vara 14 070 16 024 0,87 
 
 

2.5 Grunder för prissättning 

 
Färdtjänstens egenavgift för vuxen bygger på ett baspris på 60 kr med start 1 februari 2021. 
Taxan räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för anropsstyrd trafik. Basmånaden för 
indexuppräkning är oktober, basår 2020.  
  
Varje kommun räknas som en zon. Antalet zoner beräknas enligt principen om fågelväg. 
En resa i en zon kostar enligt baspriset. 
För resa i två eller flera zoner tillkommer ett zontillägg till baspriset. 
För varje zon som resan går genom adderas zontillägget till föregående zons taxa. 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 0,75 för resa i zon två och tre. 
Zontillägget beräknas enligt baspriset multiplicerat med 1,5 för resa i zon fyra och uppåt. 
Högsta egenavgift betalas för åtta zoner även om färdtjänstresan går genom fler zoner. 
Vid samåkning där en resa går genom flera zoner än vad fågelvägen visar, påverkas inte 
egenavgiften. 
Färdtjänstens egenavgift för barn och skolungdom, 0-19 år, är 75 % av färdtjänstens 
egenavgift för vuxna. 
Medresenären betalar enligt färdtjänstens egenavgifter och utifrån sin egen ålder, undantaget 
barn 0-6 år som åker kostnadsfritt. 

 
I tabellen ovan visas priset för egenavgiften år 2021. 
 

Enkel resa inom Vuxen Ungdom 

En zon 60 45 

Två zoner 105 79 

Tre zoner 150 113 

Fyra zoner 240 180 

Fem zoner 330 248 

Sex zoner 420 315 

Sju zoner 510 383 

Åtta zoner eller flera 600 450 
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För arbets- och utbildningsresor debiteras en egenavgift per kalendermånad eller betalning 
enligt färdtjänstens egenavgift för varje resa. 
 

Egenavgift för en kalendermånad år 2021 är; 
535 kr inom Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde tätort, 
775 kr inom en kommun,  
1250 kr inom två eller flera kommuner. 
 
Taxan för arbets- och utbildningsresor räknas upp i januari varje år enligt Taxi-index för 
anropsstyrd trafik. Basmånaden för indexuppräkning är oktober, basår 2020. 
 
 

3 FÄRDTJÄNST I ANNAN KOMMUN 
 
Utöver den färdtjänst som beskrivits i avsnitten ovan, och som uppdragits av kommunerna till 
Västtrafik att utföra, finns också möjlighet för kommuninvånare att ansöka om att få resa en 
eller flera färdtjänstresor inom en kommun utanför färdtjänstområdet. (Kommunernas 
färdtjänstområde framgår i avsnitt 2.1.) För att få tillstånd till resa i annan kommun krävs en 
särskild prövning av den färdtjänstberättigades hemkommun.  
 
För resa inom någon av landets kommuner som inte ingår i färdtjänstområdet och som ligger 
utanför Västra Götalands län, lämnas ersättning för 70 % av taxameterbeloppet. Resenären 
beställer en taxiresa hos valfritt taxibolag och inkommer i efterhand med kvitto till 
kommunens handläggare. 
 

4  RIKSFÄRDTJÄNST 
 
Anpassningen av kollektivtrafiken och det ökade utbudet av servicetjänster i samband med 
resor har bland annat som syfte att minska behovet av särlösningar för personer med 
funktionsnedsättning. Riksfärdtjänst beviljas av folkbokföringskommunen till de personer 
som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 
Resor med riksfärdtjänst sker från en kommun till en annan inom Sverige (minst en kommun 
ska ligga utanför färdtjänstområdet). 
 
Flertalet av kommunerna har avtal med Riksfärdtjänsten Sverige för utförandet av 
riksfärdtjänstresor.  

4.1  Omfattning av trafik 

I följande tabeller redovisas omfattningen av riksfärdtjänsten för kommunerna. Statistiken är 
den samma som kommunerna redovisar årligen till Trafikanalys.  
På grund av pandemin, Covid-19, under 2020 var resandet begränsat och den statistiken 
speglar inte hur ett normalår ser ut. Statistiken som redovisas i programmet avser därför 2019 
års siffror 
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Nyttjande; antal personer som rest riksfärdtjänst under 2019: 

Kommun Gruppen 80 år och äldre Gruppen 65-79 år Gruppen under 65 år 

Essunga 3 1 0 

Falköping 25 11 14 

Grästorp 8 3 4 

Gullspång 3 2 0 

Götene 0 0 1 

Hjo 1 0 1 

Karlsborg 1 1 0 

Lidköping 4 3 1 

Mariestad 3 2 9 

Tibro 4 2 0 

Tidaholm 3 1 3 

Töreboda 1 3 0 

Skara 1 0 1 

Skövde 7 8 15 

Vara 25 5 16 
 
 
Antal riksfärdtjänstresor 2019 och antal resor per invånare 2019: 

Kommun Antal riksfärdtjänst-
resor  

Invånarantal (dec) 

Essunga 4 5 654 

Falköping 160 33 246 

Grästorp 45 5 693 

Gullspång 19 5 280 

Götene 1 13 207 

Hjo 6 9 210 

Karlsborg 4 6 940 

Lidköping 18 40 089 

Mariestad 51 24 537 

Tibro 17 11 240 

Tidaholm 24 12 846 

Töreboda 10 9 293 

Skara 4 18 837 

Skövde 83 56 366 

Vara 45 16 024 
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4.2 Grunder för prissättning 

Den avgift som den enskilde ska betala för en riksfärdtjänstresa regleras i förordningen 
(1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Enligt riksfärdtjänstlagens 
förarbeten ska denna avgift uppgå till ett belopp som motsvarar det normala priset för att åka 
med allmänna kommunikationer. Utgångspunkten för vad som är normala reskostnader var 
SJ:s taxesättning för resa med tåg i 2 klass år 1997. Grunderna för prissättningen på 
tågbiljetter har dock genomgått omfattande förändringar sedan förordningen skrevs, och är 
numer efterfrågestyrd istället för avståndsrelaterad. De av regeringen fastställda 
egenavgifterna för riksfärdtjänstresor motsvarar därmed inte de verkliga kostnaderna för 
motsvarande resor för personer utan funktionsnedsättning. (Egenavgiftstabell för 
riksfärdtjänst framgår av bilaga 1.) 
 
 

5 UPPFÖLJNING AV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
2016-2019 

I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna har arbetat med under perioden 
2016-2019. Avsnitten 5.1-5.6 är beslutade av respektive kommuns fullmäktige. Avsnitt 5.7  
har beslut tagits av Västra Götalandsregionen. Avsnitt 5.8 har beslut tagits av Västtrafik. 
 

5.1 Individuella behov 

Det finns fall där resenären till följd av funktionsnedsättning är i behov av exempelvis 
särskild placering i fordonet eller undantag av samplanerade resor. Detta kallas särskilda 
behov och dessa behöver personen ansöka om specifikt. Ett förtydligande har gjorts i det 
gemensamma färdtjänstreglementet om vilken service som ingår samt vilka hjälpmedel som 
resenären har rätt att ta med sig. 
 

5.2 Färdtjänst för barn  

Av färdtjänstlagen framgår att ”om sökanden är under 18 år ska prövningen (av tillstånd till 
färdtjänst) göras i förhållande till barn i motsvarande ålder utan funktionshinder”. Det är alltså 
upp till varje kommun att göra en tolkning av vid vilken ålder barn klarar att resa olika typer 
av resor och på vilket sätt. Färdtjänstreglementet gällande barn har omarbetats och blivit 
tydligare gällande bedömningskriterier 
 

5.3 Avgift  

Färdtjänstens egenavgift för barn har förändrats och förtydligats, även avgiften för 
medresenär har förtydligats. För arbets- och utbildningsresor har det tagits ett gemensamt 
beslut gällande fakturering och hantering angående dessa resor.  
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5.4 Arbets- och utbildningsresor 

Förtydligande av regelverket för arbets- och utbildningsresor gällande antal tillåtna resor per 
dag samt förtydligande angående medresenär. 
 

5.5 Återkallande av tillstånd 

Punkten återkallande av tillstånd har tillkommit för att förtydliga vid vilka tillfällen ett 
färdtjänsttillstånd kan återkallas. 

5.6 Förändring av färdtjänstområde 

Regionfärdtjänsten har tagits bort och ersatts av ett större färdtjänstområde som omfattas av 
hela Västra Götalands län och kommunerna Askersund, Habo, Kristinehamn, Laxå och 
Mullsjö 
 

5.7 Regionens sjukreseavgift 

Västra Götalandsregionen är ansvarig för sjukresor. I juni 2019 förändrades regelverket för 
sjukresor. Avgiftsmodellen är inte kopplad till om personen har färdtjänst eller inte.  
 
5.8 Avgiftsfria resor för medföljande resenär i allmän 

kollektivtrafik 
 

Genomfört under programperioden. 
Västtrafik erbjuder ett reshjälpskort som ger alla färdtjänstresenärer rätt till avgiftsfritt resande 
för en medföljande resenär vid resor på bussar och tåg i den allmänna kollektivtrafiken. Kortet 
är giltigt inom Västra Götalandsregionen.  
 

 

6 FOKUSOMRÅDEN KOMMUN 
 
I följande avsnitt presenteras de områden som kommunerna anser vara angelägna att fokusera 
på och utreda närmare under programperioden 2021-2024, i syfte att utveckla och förbättra 
färdtjänstverksamheten. I takt med att arbetet leder fram till konkreta förslag, kommer 
kommunernas gemensamma färdtjänstreglemente att behöva revideras. Förslag till sådana 
revideringar kommer att läggas fram av handläggargruppen för särskild kollektivtrafik i 
Skaraborgsområdet till det Delregionala Kollektivtrafikrådet Skaraborg (DKR) för vidare 
behandling. Detta råd har bland annat till uppgift att behandla frågor som avser det för 
kommunerna gemensamma färdtjänstreglementet. Beslut om förändringar av 
färdtjänstreglementet fattas dock av varje enskild kommun. 
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6.1 Gemensamt reglemente för riksfärdtjänst 

Ett arbete har påbörjats med att ta fram ett gemensamt reglemente för riksfärdtjänst. Detta för 
att samverka om tolkning av begrepp och på så sätt få stöd i handläggningen. 
 

6.2 Beställning av resa 

Översyn gällande beställningsrutiner för färdtjänstresor.  
 

 

6.3 Medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor  

 
För att erbjuda invånarna en så likartad färdtjänsthandläggning som möjligt bör kommunerna 
enas om ett gemensamt synsätt för medföljande förflyttningshjälpmedel vid färdtjänstresor. 
 
 

7 FOKUSOMRÅDEN REGION  
 
I följande avsnitt presenteras områden som kommunerna anser vara angelägna att se över för 
att uppnå förbättringar, men där Västra Götalandsregionen (VGR) är ansvarig myndighet. 
Kommunerna har för avsikt att under programperioden prioritera nedanstående områden i 
diskussionerna med VGR. 
 

7. 1 Kopplade resor 

 
För att ge resenärerna bra förutsättningar att resa med en kombination av färdtjänst och 
allmänna kommunikationer behöver administrativa och tekniska problem lösas. 
Kommunerna, regionen och Västtrafik behöver finna en strategi för hur resor ska genomföras 
i regionen.  
 

7. 2 Samarbete inom Västtrafik 

 
Västtrafik bör samarbeta mellan sina avdelningar gällande anropstyrd trafik samt allmän 
kollektivtrafik. 
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7. 3 Teknisk utveckling vid bokning av färdtjänstresa via webb 
och app. 

 
Diskussion med Västtrafik om att vidareutveckla sin app och webbtjänst ”Boka resa” för att 
tillgodose resenärernas behov vid bokning.  



Egenavgifter vid riksfärdtjänstresor  bilaga 1 
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§ 101 Dnr 2020/00189 430 

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Väsmestorp 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för 

bildandet av naturreservatet Väsmestorp. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till 

bildande av naturreservatet Väsmestorp.  

Bakgrund 
Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till avgränsning av natur-
reservatet Väsmestorp, samt förslag till föreskrifter och skötselplan. 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 25, att förslag till 
bildande av nytt naturreservat i Väsmestorp ska skickas ut på remiss. 
Framförda synpunkter och förslag till åtgärder redovisas i samrådsredo-
görelsen. Med anledning av inkomna synpunkter har förslaget reviderats i 
vissa avseenden.  
Stadsbyggnadsavdelningen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län samt med sakägarna angående förslaget. Arrendatorer 
samt ägare till de fastigheter som kommer att gränsa till det planerade 
reservatet har informerats om kommunens planer på att bilda reservat.  

Skälen för Falköpings kommuns beslut 
Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet 
är följande.  

 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder 
och som är klassad som nyckelbiotop. 

 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av 
kärlväxter varav flera är rödlistade. 

 Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga 
stenmurar.  

 Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, 
jordtistel, backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, 
ask, mindre hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit 
flugsnappare, rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink. 

 Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.  
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 Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen 
levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett 
rikt växt- och djurliv. 

Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och 
naturvärdena. 

Syftet med naturreservatet är att: 
 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med 

hävdade naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, löv-
sumpskogar, grova träd, död ved och bäckar som förekommer i nära 
anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i 
olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 
kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 

 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område 
som är värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 

 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

Syftet ska tryggas genom att: 
 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 

 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 

 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag 
får ske.  

 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras 
och utvecklas. 

 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 
Bildandet av naturreservat kommer att innebära inskränkningar i rätten att 
använda marken. Detta regleras i föreskrifterna. Enligt dessa är det bland 
annat förbjudet att uppföra byggnad, avverka skog, gallra, eller röja, anordna 
upplag, schakta, gräva, anlägga väg eller stig. Om det finns särskilda skäl får 
Falköpings kommun medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet. 
Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med 
reservatet. 

Markfrågor 
Falköpings kommun äger samtliga fastigheter inom det planerade 
naturreservatet utom Väsmestorp 1:6. Kommunen håller på att förvärva del 
av fastigheten Väsmestorp 1:6. Falköpings kommun har ansökt om 
markåtkomstbidrag hos Naturvårdsverket. Markåtkomstbidrag kan erhållas 
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för den marknadsvärdesminskning som naturreservatsbeslutet kommer att 
medföra på fastighet som kommunen redan äger. Naturvårdsverket kan 
lämna bidrag till markåtkomstkostnad motsvarande högst 50 procent av 
köpeskilling för återstående fastighetsköp och högst 50 procent av den 
marknadsvärdes-minskning som uppkommer när naturreservatsbeslutet 
vinner laga kraft. 

Förvaltningens bedömning 
Samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget till bildande av natur-
reservatet Väsmestorp. Framförda synpunkter och förslag till åtgärder 
redovisas i samrådsredogörelsen. Med anledning av inkomna synpunkter har 
förslaget reviderats i vissa avseenden. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att 
kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för bildandet av natur-
reservatet Väsmestorp. Vidare föreslår stadsbyggnadsavdelningen att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till 
bildande av naturreservatet.  

Finansiering 
Falköpings kommun har erhållit 300 000 kronor i LONA-bidrag till för att 
bilda naturreservat i Väsmestorp med stenmurslandskapet. I projektet ingår 
även restaurering av betesmarkerna och uppsättning av nytt stängsel. 
Stadsbyggnadsavdelningen kommer att ansvara för skötsel av reservatet. 
Oavsett om det blir reservat eller inte kommer förvaltningen av marken att 
innebära vissa kostnader för kommunen. Reservatsbildningen kommer dock 
att innebära en viss ambitionshöjning av skötseln. Den uppskattade årliga 
kostnaden för röjning av betesmarker och underhåll av anläggningar är cirka 
15 000 kronor. Betesmarkerna är utarrenderade. Arrendatorn kommer att 
ansvara för underhåll av stängsel och viss röjning för att uppfylla de krav 
som ställs för att erhålla miljöstöd. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 73/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-10 
Samrådsredogörelse 
Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings 
kommun 
Bilaga 1 Beslutskarta  
Bilaga 2 Översiktskarta 
Bilaga 3 Förslag till skötselplan 
Bilaga 4 Skötselplanekarta  
Bilaga 5 Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 
Bilaga 6 Sändlista för remiss     
  
 

Paragrafen skickas till  
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Kommunfullmäktige 
Stadsbyggnadsavdelningen 
Dag Fredriksson, kommunekolog               



 

Kommunledningsförv. Stadsbyggnadsavdelningen 

 

Carin Franson   Kommunekolog   0515-88 51 29   carin.franson@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 

kommunen@falkoping.se   www.falkoping.se   Bankgiro 991-2478   Plusgiro 3 21 38-0   Org nr 2120001744 
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 Kommunstyrelsen 

Förslag till beslut om bildande av naturreservatet 
Väsmestorp i Falköpings kommun 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samrådsredogörelsen för 

bildandet av naturreservatet Väsmestorp. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
2 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till 

bildande av naturreservatet Väsmestorp. 

Bakgrund 
Stadsbyggnadsavdelningen har tagit fram förslag till avgränsning av natur-
reservatet Väsmestorp, samt förslag till föreskrifter och skötselplan. 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 februari 2021, § 25, att förslag till 
bildande av nytt naturreservat i Väsmestorp ska skickas ut på remiss. 
Framförda synpunkter och förslag till åtgärder redovisas i samrådsredo-
görelsen. Med anledning av inkomna synpunkter har förslaget reviderats i 
vissa avseenden.  
Stadsbyggnadsavdelningen har haft ett tidigt samråd med Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län samt med sakägarna angående förslaget. Arrendatorer 
samt ägare till de fastigheter som kommer att gränsa till det planerade 
reservatet har informerats om kommunens planer på att bilda reservat.  

Skälen för Falköpings kommuns beslut 
Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet 
är: 

 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder 
och som är klassad som nyckelbiotop. 

 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av 
kärlväxter varav flera är rödlistade. 

 Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga 
stenmurar.  
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 Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, 
jordtistel, backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, 
ask, mindre hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit 
flugsnappare, rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink. 

 Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.  

 Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen 
levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett 
rikt växt- och djurliv. 

Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och 
naturvärdena. 

Syftet med naturreservatet är att: 
 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med 

hävdade naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, 
lövsumpskogar, grova träd, död ved och bäckar som förekommer i 
nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved 
i olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i 
skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 
kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 

 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område 
som är värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 

 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

Syftet ska tryggas genom att: 
 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 

 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 

 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag 
får ske.  

 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras 
och utvecklas. 

 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 
Bildandet av naturreservat kommer att innebära inskränkningar i rätten att 
använda marken. Detta regleras i föreskrifterna. Enligt dessa är det bland 
annat förbjudet att uppföra byggnad, avverka skog, gallra, eller röja, anordna 
upplag, schakta, gräva, anlägga väg eller stig. Om det finns särskilda skäl får 
Falköpings kommun medge dispens från föreskrifterna för naturreservatet. 
Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som strider mot syftet med 
reservatet. 

Markfrågor 
Falköpings kommun äger samtliga fastigheter inom det planerade 
naturreservatet utom Väsmestorp 1:6. Kommunen håller på att förvärva del 
av fastigheten Väsmestorp 1:6. Falköpings kommun har ansökt om 
markåtkomstbidrag hos Naturvårdsverket. Markåtkomstbidrag kan erhållas 
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för den marknadsvärdesminskning som naturreservatsbeslutet kommer att 
medföra på fastighet som kommunen redan äger. Naturvårdsverket kan 
lämna bidrag till markåtkomstkostnad motsvarande högst 50 procent av 
köpeskilling för återstående fastighetsköp och högst 50 procent av den 
marknadsvärdes-minskning som uppkommer när naturreservatsbeslutet 
vinner laga kraft. 

Förvaltningens bedömning 
Samtliga remissinstanser har tillstyrkt förslaget till bildande av 
naturreservatet Väsmestorp. Framförda synpunkter och förslag till åtgärder 
redovisas i samrådsredogörelsen. Med anledning av inkomna synpunkter har 
förslaget reviderats i vissa avseenden. Stadsbyggnadsavdelningen föreslår att 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelsen för bildandet av 
naturreservatet Väsmestorp. Vidare föreslår stadsbyggnadsavdelningen att 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till 
bildande av naturreservatet.  

Finansiering 
Falköpings kommun har erhållit 300 000 kronor i LONA-bidrag till för att 
bilda naturreservat i Väsmestorp med stenmurslandskapet. I projektet ingår 
även restaurering av betesmarkerna och uppsättning av nytt stängsel. 
Stadsbyggnadsavdelningen kommer att ansvara för skötsel av reservatet. 
Oavsett om det blir reservat eller inte kommer förvaltningen av marken att 
innebära vissa kostnader för kommunen. Reservatsbildningen kommer dock 
att innebära en viss ambitionshöjning av skötseln. Den uppskattade årliga 
kostnaden för röjning av betesmarker och underhåll av anläggningar är cirka 
15 000 kronor. Betesmarkerna är utarrenderade. Arrendatorn kommer att 
ansvara för underhåll av stängsel och viss röjning för att uppfylla de krav 
som ställs för att erhålla miljöstöd. 

Beslutsunderlag 
Samrådsredogörelse 
Förslag till beslut om bildande av naturreservatet Väsmestorp i Falköpings 
kommun 
Bilaga 1 Beslutskarta  
Bilaga 2 Översiktskarta 
Bilaga 3 Förslag till skötselplan 
Bilaga 4 Skötselplanekarta  
Bilaga 5 Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 
Bilaga 6 Sändlista för remiss      

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 
Stadsbyggnadsavdelningen 
 
 
Carin Franson 
Kommunekolog 
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Samrådsredogörelse 
 
Namn Synpunkter Bemötande 
Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län 

Länsstyrelsen har inget att erinra 
med anledning av förslaget från 
Falköpings kommun om att bilda 
naturreservatet Väsmestorp.  
Falköpings kommun har tidigare, 
via Länsstyrelsen, erhållit statliga 
bidrag för att bland annat ta fram ett 
förslag till skötselplan för området.  
Länsstyrelsen har, i samråd med 
kommunekologen, även på plats 
diskuterat områdets naturvärden, 
och olika förslag i skötselplanen. 

 

Skogsstyrelsen I direkt anslutning till det planerade 
reservatet finns ett naturvårdsavtal 
som tecknades mellan markägaren 
på Väsmestorp 2:13 och 
Skogsstyrelsen år 2016. Det vore 
lämpligt att naturvårdsavtalet 
nämns i reservatsbeslutet. Ett 
naturreservat ger ett långsiktigare 
skydd än naturvårdsavtal och vi 
undrar om ni övervägt möjligheten 
att inkludera naturvårdsavtalet i 
naturreservatet. Inom området finns 
värdefulla naturvärden och det 
ligger tätortsnära vilket ger höga 
sociala värden. Vi ställer vi oss 
mycket positiva till bildandet av 
reservatet. 

Förslag till reservatsbeslut har 
reviderats enligt skogsstyrelsens 
förslag. Stadsbyggnadsavdel-
ningen har övervägt möjligheten 
att inkludera området som 
omfattas av naturvårdsavtal. 
Denna mark har dessutom högre 
lövskogsvärden än det kommunalt 
ägda skogen och marken skulle få 
ett starkare skydd om det ingick i 
reservatet. Stadsbyggnadsavdel-
ningen bedömde att reservatsbild-
ningen hade tagit för lång tid om 
marken skulle införlivas i 
reservatet då marken är privatägd. 
Det finns dock möjlighet att utöka 
reservatet i framtiden om 
markägaren är intresserad. 

Sveaskog förvaltning AB 
Fastigheter 

Sveaskog har inga synpunkter på 
förslaget till beslut om bildandet av 
naturreservatet Väsmetorp. 

 

Sundh Miljö Inga synpunkter.  
Sakägare   
Telia Sverige AB/Skanova Skanova har tagit del av rubricerat 

ärende och vill meddela att det ej 
finns något att invända mot 
planförslaget. 

 

Falbygdens Energi FEAB godkänner förslaget med 
undantagen för deras del som 
ledningsägare. 
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Krister Ström, ägare till fastig-
heten Väsmestorp 1:6 

Inga synpunkter.  

Nämnder   
Kultur- och fritidsnämnden Nämnden godkänner förslag till 

avgränsning av naturreservatet, 
samt förslag till föreskrifter och 
skötselplan. Nämnden anser att 
bildandet av naturreservat bidrar till 
att uppfylla artikel 31 i barnkon-
ventionen, dvs barnens rätt till vila 
och fritid, lek och rekreation.   
Nämnden önskar vidare att KS 
beaktar att informationsmaterial bör 
utformas så att barn har lätt att ta 
till sig informationen.  

Stadsbyggnadsavdelningen har 
utgått från naturvårdsverkets 
vägledning ”Att skylta skyddad 
natur” vid framtagande av skyltar. 
Förslag till underlag för skyltar 
har dessutom skickats på remiss 
till kultur- & fritidsförvaltningen, 
kommunikationsavdelningen, 
turismutveckling och berörda 
föreningar. Deras synpunkter på 
underlaget har beaktats.  

Byggnadsnämnden BN ställer sig bakom bildandet av 
naturreservatet Väsmestorp men 
med följande synpunkter: I de syd-
västra delarna av det föreslagna 
reservatsområdet är 0,5 hektar 
utpekat för framtida tätortsutbygg-
nad i översiktsplanen (ÖP). BN vill 
att eventuella konsekvenser 
redogörs och diskuteras. Utöver 
detta ser BN positivt reservatsbild-
ningen som säkerställer bevarandet 
och utvecklingen av de höga natur- 
och kulturvärdena som finns i 
Väsmestorp likväl som att de görs 
tillgängliga för allmänheten och 
kommunens medborgare. 
 

I ÖP framhålls att området för 
framtida tätortsutbyggnad bör 
utformas så att det harmoniseras 
med omgivningen som utgörs av 
Väsmestorp med stenmursland-
skapet. För att åstadkomma 
ändamålsenliga reservatsgränser 
har en noggrann inventering av 
området utförts. Avgränsningen 
har utförts för att förbättra 
reservatets geografiska utform-
ning och av skötseltekniska skäl. 
Påverkan är marginell då natur-
reservatet bara kommer att 
inkräkta ca 0,5 hektar på området 
som är utpekat för framtida 
tätortsutbyggnad i ÖP.  

Tekniska nämnden TN anser att det saknas finansiering 
och ansvarsfördelning för de 
skötselåtgärder som beskrivs i 
skötselplanen. Nämnden förutsätter 
att inga skötselåtgärder åligger TN. 
I övrigt har TN inget att invända 
mot bildandet av naturreservatet 
Väsmestorp.  

Stadsbyggnadsavdelningen 
kommer att ansvara för skötsel av 
reservatet. Oavsett om det blir 
reservat eller inte kommer 
förvaltningen av marken att 
innebära vissa kostnader för 
kommunen. Reservatsbildningen 
kommer dock att innebära en viss 
ambitionshöjning av skötseln. 
Den uppskattade årliga kostnaden 
för röjning av betesmarker och 
underhåll av anläggningar är ca 
15 000 kr. Betesmarkerna är 
utarrenderade. Arrendatorn 
kommer att ansvara för underhåll 
av stängsel och viss röjning för att 
uppfylla de krav som ställs för att 
erhålla miljöstöd. 
 

Miljösamverkan Östra 
Skaraborg  

Miljösamverkan har inga 
invändningar mot bildande av 
naturreservatet enligt 
beslutsförslaget. 
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Föreningar   
Falbygdens Fågelklubb Fågelklubben yrkar bifall till 

förslaget. 
 

Falbygdens 
Naturskyddsförening 

Föreningen är mycket positiv till att 
Väsmestorp blir ett kommunalt 
naturreservat och att den framtida 
skötseln sker i enlighet med 
förslaget till skötselplan. 
Föreningen anser vidare att 
Väsmestorp naturreservat ska bildas 
i enlighet med kommunens förslag. 
Att möjliggöra för cykling på 
markerad och väl definierad led, 
genom reservatet är positivt. Det 
kan finnas ett behov av att se över 
vissa detaljer i förslag till 
föreskrifter att förbjuda cykling. 
 

Stadsbyggnadsavdelningen  
bedömer att varken betesdjur eller 
naturvärden  påverkas negativt om 
cykling sker på stigen som ingår i 
Flobyrundan. Föreskrifterna  
ändras så att det blir tillåtet att 
cykla på den del av Flobyrundan 
som går igenom reservatet. 

Floby Samhällsförening Inga synpunkter.  
Friluftsfrämjandet Inga synpunkter.  
Skaraborgs naturskyddsförening Föreningen välkomnar förstås att 

ett så biologiskt rikt område 
skyddas som reservat. Jag har inte 
varit där själv, men det låter 
fantastiskt fint. Underlaget för 
naturreservatet är gediget och 
skötselplanen ser i stort sett bra ut. 
Dock vill jag påpeka att floran i 
ekhagen starkt indikerar historisk 
slåtter och framförallt svinroten är 
känslig för bete, eftersom den är 
mycket smaklig. Även brudbröd, 
slåttergubbe, grönvit nattviol och 
ängsvädd är slåttergynnade och kan 
missgynnas av för tidigt/för 
intensivt bete. Slåttergubben kan 
komma tillbaka om markblottor 
skapas genom försiktiga insatser 
såsom eldning eller grund harvning 
av området där den senast sågs. 
Den behöver blottad jord för 
frögroningen. Skötselområde 4 är 
det område som har störst potential 
för en riktigt fin äng. Föreningen 
förordar starkt att satsa slåtterin-
satserna på skötselområde 4. Stort 
grattis till det nya reservatet önskar 
Eva Gustavsson, 
Naturskyddsföreningen Skaraborg 
 

Angående synpunkterna på 
skötselområde 4. Slåtter vore bra 
för slåttergynnade arter som 
svinrot och slåttergubbe, men 
kräver tyvärr mycket resurser. En  
bra kompromiss är att styra betet 
med sent betespåsläpp, vilket går 
bra genom att betesmarken är 
indelad i fållor. Fördelen med 
fortsatt bete är ju även att det blir 
klövtramp och därmed jordblottor 
så att fröerna får möjlighet att gro.  

Sörby-Floby  
Hembygdsförening 

Inga synpunkter.  

Västgötabergens svampklubb Föreningen ställer sig positiv till 
bildandet av naturreservatet.  
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Falköpings Cykelklubb Cykelklubben ser inget allmänt 

behov att tillgodose möjligheten att 
cykla i reservatet, men anser att det 
bör vara tillåtet att cykla på den del 
av Flobyrundan som går igenom 
reservatet. 

Stadsbyggnadsavdelningen  
bedömer att varken betesdjur eller 
naturvärden  påverkas negativt om 
cykling sker på stigen som ingår i 
Flobyrundan. Samhällsföreningen 
i Floby ställer sig positiv till 
förslaget. Föreskrifterna  ändras 
så att det blir tillåtet att cykla på 
den del av Flobyrundan som går 
igenom reservatet. 

Ägare till grannfastigheter   
Lennart Bruce, Väsmestorp 
2:13 

Inga synpunkter.  

Berith Anthell, Väsmestorp 
3:19 

Inga synpunkter.  

Beatrice Anthell, Väsmestorp 
3:19 

Inga synpunkter.  

Vivi-Ann Ing-Marie 
Gunnarsson, Väsmestorp 3:29 

Inga synpunkter.  

Eva-Lotta Maria Carlberg och 
Mikael Fransson, Väsmestorp 
3:6 

Inga synpunkter.  

Lise-Lott Viktoria Jonsson och 
Andreas Ahlberg, Väsmestorp 
2:32 

Inga synpunkter.  
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Bildande av naturreservatet Väsmestorp i 
Falköpings kommun 
 
Uppgifter om naturreservatet Väsmestorp 
 
Namn:  Naturreservatet Väsmestorp 
NVR ID                                
Kommun:  Falköping 
Län:  Västra Götalands län 
Fastigheter: Del av Väsmestorp 2:50, del av Torrevalla 1:1 och del 

av Väsmestorp 1:6 
Markägare: Falköpings kommun, Christer Ström 
Naturvårdsförvaltare: Falköpings kommun 
Areal:  19,5 ha  
Naturgeografisk region: Falbygden 
 

 



     2 (10) 

  
Innehåll 
 
Beslut om bildande och skötselplan 
 
Syftet med naturreservatet 
 
Skälen för Falköpings kommuns beslut 
 
Beslut om föreskrifter 
 
Ärendets handläggning 
 
Falköpings kommuns bedömning och motivering 
 
Upplysningar 
 
Ersättningstalan 
 
Kungörelse 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1. Beslutskarta 
 
Bilaga 2. Översiktskarta 
 
Bilaga 3. Skötselplan 
 
Bilaga 4. Skötselplanekarta 
 
Bilaga 5. Karta över kulturvärden och friluftsanläggningar 
 
Bilaga 6. Sändlista remiss 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     3 (10) 

  
Beslut om bildande och skötselplan 
Falköpings kommun förklarar det område som avgränsats på kartan i bilaga 1 som 
naturreservat. Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken. 
 
Naturreservatets gränser ska märkas ut i terrängen. 
Namnet ska vara Naturreservatet Väsmestorp. 
 
Beslutet riktar sig till allmänheten, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, 
vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. 
 
I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. fastställer Falköpings kommun bifogad skötselplan för naturreservatets 
långsiktiga vård. 
 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med hävdade 
naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, lövsumpskogar, grova 
träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i          
olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 
kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 
 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område som är 

värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 
 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

 
Syftet ska tryggas genom att: 

 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 
 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 
 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag får   

ske.  
 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras och 

utvecklas. 
 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 

 
 

Skälen för Falköpings kommuns beslut 
Naturreservats prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är: 

 Lövsumpskog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder och som 
är klassad som nyckelbiotop. 

 Naturbetesmarker med lång hävdkontinuitet som hyser en rik flora av 
kärlväxter varav flera är rödlistade. 
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 Hävdat kulturlandskap med fornminnen och välbevarade mäktiga 

stenmurar.  
 Flera rödlistade arter finns i området, exempelvis backsippa, jordtistel, 

backtimjan, svinrot, slåttergubbe, blågrönt mannagräs, alm, ask, mindre 
hackspett, tornseglare, entita, flodsångare, stare, svartvit flugsnappare, 
rödvingetrast, grönsångare, gulsparv och grönfink. 

 Tätortsnära område som har höga rekreations- och upplevelsevärden.  
 Reservatsområdet bidrar till de nationella miljökvalitetsmålen levande 

skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö, samt ett rikt växt- och 
djurliv. 

 
Genom att området skyddas som naturreservat bevaras de höga kultur- och 
naturvärdena. 
 
 

Beslut om föreskrifter 
Falköpings kommun beslutar att följande föreskrifter ska gälla i naturreservatet. 
Beslutet är fattat med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken. 
 
A. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden (7 kap. 5 § miljöbalken) 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet:  
 

1. Uppföra byggnad eller anläggning.  
 

2. Uppföra mast, torn, vindkraftverk eller liknande anordning.  
 

3. Anlägga väg, parkeringsplats, luft- eller markledning, stängsel eller 
hägnad.  

 
4. Anordna upplag, utföra fyllning eller tippning.  

 
5. Borra, spränga, gräva, schakta eller bedriva täkt, ej heller husbehovstäkt.  

 
6. Dika, dikesrensa, dämma eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets 

hydrologiska förhållanden.  
 

7. Avverka träd, gallra, röja, plantera eller utföra skogsbruksåtgärd.  
 

8. Ta bort, flytta eller upparbeta döda träd, buskar eller vindfälle.  
 

9. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel.  
 

10. Tillföra naturliga eller kemiska växtnäringsämnen.  
 

11. Stödutfodra med annat än mineralfoder. 
 



     5 (10) 

  
Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd bedriva bete mellan 1 nov – 
15 april.  
Föreskrifter enligt A ovan gäller inte i följande fall: 
 

1. När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för 
naturreservatets vård och skötsel. 

 
2. Vid reparation, underhåll, trädsäkring och ombyggnad av befintliga luft-

ledningar enligt gällande ledningsrätt, nyttjanderätt eller servitut. Mark-
skador ska då om möjligt undvikas, men uppkommer markskador ska de 
repareras. 

 
3. Vid underhåll av befintliga leder, stigar och vägar. 

 
4. Träd får tas ned om det finns risk för skada på byggnader och anläggning-

ar. 
 
 
B. Föreskrifter om skyldighet att tåla visst intrång (7 kap. 6 § miljöbalken)  
 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 
uppförs/anläggs och att följande åtgärder vidtas. 
 

1. Utmärkning av naturreservatet i terrängen enligt svensk standard och 
Naturvårdsverkets anvisningar.  

 
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor och vandringsled.  

 
3. Betesdrift, inklusive stängsling och vattenförsörjning m.m.  

 
4. Restaurering av lövskog och betesmark.  

 
5. Ringbarkning, gallring och röjningar av bl.a. gran och buskar samt i 

anslutning till gamla och grova lövträd och efterträdare till dessa.  
 

6. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 
och vattenförhållanden.  

 
7. Körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter om rätten att färdas och vistas inom naturreservatet 
samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet (7 kap. 30 § miljöbalken)  
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet:  
 

1. Framföra motordrivet fordon. 
 

2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 
eller omkullfallna träd och buskar.  
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3. Utplantera växt- eller djurart.  

 
4. Fånga och insamla ryggradslösa djur. 

 
5. Cykla eller rida.  

 
Det är vidare förbjudet att utan kommunens tillstånd:  
 

6. Anordna lägerverksamhet eller idrottstävling för mer än 50 personer.  
 
Föreskrifter enligt C ovan gäller inte i följande fall:  
 

 När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som behövs 
för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår under B.  

 
 När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, genomför naturinventeringar 

vilka även kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte om förbud 
mot insamling av växt- och eller djurart. 
 

 Cykling är tillåten utmed Flobyleden. 
 
 
Föreskrift C1 gäller inte:  
 

 När ledningsinnehavare vid reparation, underhåll och trädsäkring av 
befintliga luftledningar eller nedgrävning av befintliga luftledningar 
använder erforderliga motordrivna fordon. Eventuella markskador ska 
repareras. 

 
 

Ärendets handläggning 
Falköpings kommun beviljades 300 000 kronor i statliga bidrag till ett lokalt 
naturvårdsprojekt 2020. I projektet ingick att bilda naturreservatet Väsmestorp 
genom att ta fram förslag till föreskrifter och en skötselplan, utföra gränsmarker-
ingar, samt att ta fram reservatsskyltar. Förslaget till föreskrifter och skötselplan 
har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Av bilaga 6 
framgår vilka remissinstanser som har beretts tillfälle att yttra sig i ärendet. 
Falköpings kommun avser att köpa del av fastigheten Väsmestorp 1:6. 
 
 

Falköpings kommuns bedömning och motivering 

Beskrivning av naturreservatet 
Natur- och kulturhistoriska värden 
Stenmurslandskapet vid Väsmestorp har mycket höga naturvärden. Terrängen 
präglas av höjder och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. Västra delen av 
området består av en fin och välutvecklad lövsumpskog med grov gråal och 
klibbal. Gråalen är ibland beståndsbildande vilket är ovanligt. Det finns rikligt 
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med död ved i området och mycket av denna är även grov. Området är klassat 
som nyckelbiotop. I söder finns en ekhage i ett kulligt landskap. Ekhagen är från 
landskapsbildssynpunkt vacker med grova vidkroniga ekar och inramning av 
mäktiga stenmurar. Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd, 
smörbollar, stagg och brudbröd. Nord-nordväst om Västergården i Väsmestorp 
finns en sydslänt med artrika silikatgräsmarker som hävdas väl genom bete. Stora 
delar har mycket fin flora med ögontröst, brudbröd, backtimjan, backnejlika, 
ängshavre, småfingerört, jordtistel, backsippa och jungfrulin.  
 
Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på 
stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade mäktiga 
stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär. Det finns dessutom flera 
stensättningar, ett järnåldersröse samt torplämningar i området. Under åren 1910-
1930 odlade lantbrukaren Erik Andersson upp sänkan mellan de båda vackra 
ängssluttningarna samt skapade ett säreget stenmurslandskap vid sin gård. När 
odlingslandskapet var färdigröjt och stenmurarna var uppförda reste han en 
minnessten på vilken det står 1920. Erik Andersson byggde dessutom sidovallar 
av sten utmed bäcken samt en väl bevarad timrad vattenkvarn.  
 
Strax norr om reservatet finns Torrevalla kyrkväg, som förr utgjorde transportväg 
mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Vid kyrkvägen finns en domarring bestående 
av 8 resta stenar, en stensatt jordkällare, samt torplämningar. Här finns även en 
gränssten från laga skifte och en gropavall, som är markerad på Väsmestorps bys 
laga skifteskarta från 1852. Kyrkvägen begränsas till största delen på båda sidor 
av stenmurar. Vägen har i denna del karaktär av fägata. Den anlades av Johannes 
Andersson, allmänt kallad ”Greningen” under 1870-talet. Ett annat fint stenarbete 
är Greningens stenbro över Grisslebäcken i Väsmestorp.  
 
Friluftsliv 
Området ligger tätortsnära och genom hela området löper en naturstig som har 
anlagts av Naturskyddsföreningen tillsammans med Sörby-Floby Hembygdsför-
ening. Stigen som löper genom området är en del av den så kallade Flobyrundan. 
 

Motivering av beslutet 
Motiv för skyddet är att bevara naturreservatets helhetsvärden. I Väsmestorp finns 
ett varierat och småbrutet landskap med hävdade naturliga gräsmarker, lövsump-
skog som är orörd och opåverkad av skogsbruksåtgärder under senare tid, grova 
träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. Natur-
reservatet har mycket höga natur- och kulturvärden och har goda möjligheter att 
utveckla ytterligare naturvärden med rätt skötsel. För att reservatets naturvärden 
ska bevaras och utvecklas behöver det därför undantas från skogsproduktion och 
annan exploatering som innebär att naturvärdena påtagligt skulle skadas.  

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konse-
kvensutredning vid regelgivning, bedömer Falköpings kommun att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för konsekvensut-
redning av regelgivning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gropavall
https://www.youtube.com/watch?v=cctQId6-Unk
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Beslutets förenlighet med riksintressen, planer och områdesbe-
stämmelser 
 
Riksintressen 
Naturreservatet Väsmestorp berörs inte av några riksintressen.  
 
Kommunal översiktsplan och detaljplaner  
Naturreservatet Väsmestorp ligger väl i linje med kommunens översiktsplan såväl 
när det gäller naturvård som rörligt friluftsliv. Två detaljplaner berörs av natur-
reservatet. I detaljplanen för Floby samhälle, Torrevalla 1:1 med flera är marken 
planlagd som park och plantering och i detaljplanen kvarteret Forellen med flera 
är marken planlagd som park och natur. Beslutet om föreskrifter och skötselplan 
för Väsmestorp är väl förenliga med besluten om detaljplanerna. 
 
Naturvårdsavtal 
I direkt anslutning till naturreservatet finns ett naturvårdsavtal som tecknades 
mellan ägaren till fastigheten Väsmestorp 2:13 och Skogsstyrelsen år 2016.  
 
Miljömål 
Naturreservatet bidrar till att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen levande 
skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. 
 
Intresseprövning 
Med hänsyn till områdets värden och naturreservatets syften kommer pågående 
markanvändning att avsevärt försvåras. Falköpings kommun bedömer att om-
rådets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. 
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst 
avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning 
mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken 
finner Falköpings kommun att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för 
att syftet med skyddet ska tillgodoses. 
 
Hushållningsbestämmelser 
Naturreservatsbildningen är förenlig med hushållningsbestämmelserna för mark- 
och vattenområden enligt 3 och 4 kap. miljöbalken och med den för området 
gällande översiktsplanen.  
 
 

Upplysningar 
 
Dispens från föreskrifterna m.m. 
Om det finns särskilda skäl får Falköpings kommun medge dispens från före-
skrifterna för naturreservatet. Dispens får dock inte lämnas för åtgärder som 
strider mot syftet med reservatet. Om det finns synnerliga skäl får Falköpings 
kommun helt eller delvis upphäva beslutet om naturreservat (7 kap. 7 § miljö-
balken). 
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Skogsvårdslagen  
Genom beslutet om naturreservat följer att skogsvårdslagens bestämmelser upphör 
att gälla i naturreservatet, (se 4 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429).  
 
Därmed har markägaren inte längre något ansvar enligt 29 § skogsvårdslagen för 
att bekämpa eller förebygga insektshärjning i skog. 
  
 
Annan lagstiftning gäller som vanligt  
Vid sidan av föreskrifterna för naturreservatet gäller annan lagstiftning som 
vanligt, t.ex. följande:  
 
• Miljöbalkens bestämmelser om generella biotopskydd, vattenverksamhet och   
  artskydd  
 
• Fridlysningsbestämmelser i artskyddsförordningen  
 
• Terrängkörningslagen och terrängkörningsförordningen  
 
• Kulturmiljölagen  
 
• Jaktlagstiftningen 
 
 
Reservatets gränser 
Reservatets gränser sammanfaller delvis med befintliga fastighetsgränser, se 
bilaga 1. Även efter justeringar av sådana fastighetsgränser i kartan, t.ex. efter 
fastighetsbestämning eller inmätning av gräns, ska reservatsgränsen anses följa 
fastighetsgräns i berörd del. Vägsamfälligheten Väsmestorp S:1 ska inte ingå i 
naturreservatet. Inga privat ägda fastigheter ingår i naturreservatet. 
 
 
Förvaltare och förvaltningsuppgifter 
 Förvaltare för naturreservatet är Falköpings kommun.  
 
 Naturreservatets gränser märks ut i terrängen genom förvaltarens försorg, 
 enligt anvisningar av Naturvårdsverket. 
 
 Förvaltningen bedrivs enligt den skötselplan som fastställts av Falköpings 
 kommun. Skötselplanen ska ligga till grund för naturreservatets skötsel och 
 ska vid behov revideras. 
 

Ersättningstalan  
Om överenskommelse om ersättning inte kan träffas, måste sakägare som vill göra 
anspråk på ersättning eller inlösen väcka talan i Mark- och miljödomstolen som 
får avgöra ersättningsfrågan. Sådan talan måste enligt 31 kap. 13 § miljöbalken 
lämnas in till Mark- och miljödomstolen inom ett år efter att detta beslut vunnit 
laga kraft, i annat fall förlorar sakägaren rätten till ersättning.  
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Kungörelse  
Beslutet ska kungöras i kommunens författningssamling och i Falköpings 
Tidning.  
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Inledning 
Skötselplanen beskriver vad som ska göras i naturreservatet, när och hur ofta det 
ska göras. Den fastställer också vad som är viktigast att göra om reservatsförvalt-
aren, d.v.s. den som är ansvarig för naturreservatets skötsel, behöver prioritera. 
Förutom reservatsförvaltaren vänder sig skötselplanen till markägaren och andra 
intressenter. 
 
Naturreservatets syften styr vilka föreskrifter (regler) som gäller i naturreservatet 
och ifall skötsel behövs för att syftena med naturreservatet ska kunna uppfyllas. 
 
I skötselplanen finns en beskrivande del. Där anges bland annat naturreservatets 
syften och vilka natur- och bevarandevärden som finns i naturreservatet. Den 
andra delen av skötselplanen beskriver naturreservatets bevarandemål och hur 
naturreservatet ska skötas. 
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1.  Syfte  
Syftet med naturreservatet är att:  

 Bevara och restaurera ett varierat och småbrutet landskap med hävdade 
naturliga gräsmarker, artrika busksnår, lundskogar, lövsumpskogar, grova 
träd, död ved och bäckar som förekommer i nära anslutning till varandra. 

 Strukturer som varierande trädålder inklusive gamla träd och död ved i          
olika dimensioner ska förekomma i riklig omfattning i skogsmiljöerna. 

 Bevara och synliggöra områdets fornlämningar, strukturer och övriga 
kulturspår. 

 Bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde. 
 Underlätta allmänhetens tillträde till och utnyttjande av ett område som är 

värdefullt för rörligt friluftsliv, naturstudier och forskning. 
 Informera besökare om de natur- och kulturvärden som finns. 

 
 
Syftet ska tryggas genom att: 

 Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling. 
 Områdets hydrologi lämnas opåverkad. 
 Avverkning och röjning av inväxande gran samt främmande trädslag får   

ske.  
 Betesmarker hävdas så att deras hävdberoende naturvärden bevaras och 

utvecklas. 
 Leder, stigar och friluftsanordningar underhålls. 

 
 
 

2.  Beskrivning av området  
2.1  Uppgifter om naturreservatet 
Namn:  Naturreservatet Väsmestorp 
NVRID  
Län:  Västra Götalands län 
Kommun:  Falköping 
Socken/församling: Sörby 
Naturgeografisk region: Falbygden  
Karta: Ekonomisk karta: 07390, 07391  
Lägesbeskrivning: Naturreservatet Väsmestorp är beläget nordost om 

Floby stationssamhälle. 
Förvaltare: Falköpings kommun 
Areal: Totalt 19,5 ha 
 

Markslag och naturtyper Areal år 2020, ha 
Ädellövskog 0,9 
Triviallövskog 0,6 
Lövsumpskog 5,0 
Betesmark 12,3 
Åker 0,6 
Slåttermark 0,03 
Tomtmark 0,02 
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2.2  Topografi och läge 
Området ligger i direkt anslutning till Floby stationssamhälle. Den högsta punkten 
i reservatet ligger på cirka 167 m.ö.h.  
 
 
2.3  Geologi och hydrologi 
Områdets södra och norra begränsningar utgörs till stor del av höjdryggar, så 
kallade randmoräner med inslag av sorterat material. Dessa ger området en 
speciell inramning. De lägre delarna ligger troligen på morän, även här med inslag 
av sorterat material. Området avvattnas åt väster genom Grisslebäcken. Den del av 
bäcken som rinner genom stenmurslandskapet är rätad. Den s.k. Börstikällan 
ligger i reservatets västligaste del och är en av ett tiotal källor utmed randmoränen. 
En viktig förutsättning för att naturvärdena ska kunna bevaras är en opåverkad 
hydrologi.  
 
 
2.4  Markanvändning  
På ekonomiska kartbladet från 1877-1882 framgår att stora delar av de låglänta 
delarna utgjordes som kärrmarker och mossar. En mindre del hyste lövskog och de 
högre belägna delarna var antingen åker eller äng. En stor del av området 
hävdades troligtvis som slåtteräng, bete eller brukades som åker.  
 
 
2.5  Kulturhistoriska bevarandevärden 
Väsmestorp har stort värde som ett av Falköpings mest illustrativa exempel på 
stenmurslandskap. Det hävdade kulturlandskapet med de välbevarade mäktiga 
stenmurarna är av största vikt för områdets karaktär. Det finns dessutom flera 
stensättningar, ett järnåldersröse samt torplämningar i området. 
 
 
Stenmurslandskapet i Väsmestorp 
På Västergården i Väsmestorp i Sörby socken bodde lantbrukaren Erik Andersson 
som föddes 1895 i Marka socken. Under åren 1910-1930 odlade han upp sänkan 
mellan de båda vackra ängssluttningarna samt skapade ett säreget stenmursland-
skap vid sin gård. Marken var mycket stenbunden, men med egen kraft bröt han 
upp stenarna med järnspett och trästång. Han lyfte själv upp de flesta av dem i 
stenmurarna. Tidvis hade han hjälp av hästsläpa och stenkran. När odlingsland-
skapet var färdigröjt och stenmurarna var uppförda reste har en minnessten på 
vilken det står 1920.  
 
Erik Andersson byggde dessutom sidovallar av sten utmed bäcken samt en väl 
bevarad timrad vattenkvarn. I dalgången vid Grisslebäcken har det funnits flera 
kvarnar och smedjor under äldre tider. Den nuvarande kvarnen byggdes av Erik 
Andersson 1936, men delar av kvarnen är betydligt äldre och kommer från ned-
lagda kvarnar i Östra Tunhem, Gökhem, Trävattna och Torbjörntorp. Vattnet till 
kvarnhjulet leddes i en numera torr kanal, som var ingrävd i åssluttningen och 
som fick sitt vatten från bäcken en bit uppströms. Vattentillgången var dock för 
liten en stor del av året och det var bara vår och höst som det stora kvarnhjulet 
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orkade dra runt kvarnstenen. Numera sköts kvarnen av Sörby-Floby Hembygds-
förening. 
 
Torrevalla kyrkväg 
Strax norr om reservatet finns en gammal kyrkväg, som förr utgjorde transportväg 
mellan Torrevalla och Sörby kyrka. Den gamla kyrkvägen från Torrevalla säteri 
till Sörby kyrka har haft många upphovsmän under äldre tider. Vid kyrkvägen 
finns en domarring bestående av 8 resta stenar, en stensatt jordkällare, samt 
torplämningar. Här finns även en gränssten från laga skifte och en gropavall, som 
är markerad på Väsmestorps bys laga skifteskarta från 1852. Kyrkvägen är cirka 
1070 m lång och 4-15 m bred. Den utgör en del av kyrkvägen från Torrevalla 
säteri till Sörby kyrka. Den begränsas till största delen på båda sidor av stenmurar. 
Murarna utgörs både av enkel- och dubbelmurar. Vägen har i denna del karaktär 
av fägata.  
 
Greningens stenbro, jordkällare och stenmurar 
I Sörby socken finns många fina stenarbeten. En av de skickligaste stenarbetarna 
hette Johannes Andersson, allmänt kallad ”Greningen”. Han lade många vackra 
stenmurar, samt byggde välvda jordkällare och broar i bygden under den senare 
delen av 1800-talet. Han föddes 1839 i Jäla socken, men bodde större delen av sitt 
liv på ”Sörby slätter”, som var Sörby bys tåbebyggelse. Hans hem finns kvar som 
en torplämning, bestående av två husgrunder och en källargrund. Fädreven i 
Torrevalla anlades av Greningen på 1870-talet. I Väsmestorps utmarker norr om 
naturreservatet finns ”Lillingens” jordkällare som är utförd av Greningen. 
Källaren har ett mycket vackert valvslaget tak. Greningen uppförde även en 
stenbro över Grisslebäcken, vars konstruktion är en kallmurning av tuktade stenar.  
 
 
2.6  Vegetation, flora och fauna 
 
Vegetation översiktlig beskrivning 
Området är kuperat och hyser många olika naturtyper. Terrängen präglas av höjder 
och dalgångar som löper i öst-västlig riktning. De högsta skogliga naturvärdena 
finns i den välutvecklade lövsumpskogen utmed den stenlagda Grisslebäcken. 
Klibbal och gråal är dominerande trädslag, med inslag av ask, björk, alm, fågelbär, 
lönn, oxel och lind. Enstaka alar har åldersbestämts till 120 år. Buskskiktet består 
framför allt av hägg men även en del måbär. I fältskiktet finns en del signalarter 
som gullpudra, kärrfibbla, bäckbräsma och stinksyska. Det finns rikligt med död 
ved i form av lågor och torrträd och mycket av denna är även grov. Området är 
klassat som nyckelbiotop. Av den ekonomiska kartan från slutet av 1800-talet 
framgår det att delar av området då var bevuxen med lövskog. I utkanterna utgörs 
skogen till stor del av igenväxande betesmark.  
 
Längst söderut finns en ekhage med ett stort antal värdefulla hagmarksekar. Ek-
hagen är från landskapsbildssynpunkt vacker och inramas av en mäktig stenmur. 
Intressanta arter i ekhagen är brudborste, svinrot, ängsvädd, smörbollar, stagg och 
brudbröd.  
 
Söder om alsumpskogen finns en stenbunden naturbetesmark. Trädskiktet i hag-
marken domineras av grov björk med grov skorpbark, med stort inslag av tall, 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gropavall
https://www.youtube.com/watch?v=cctQId6-Unk
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samt grov asp, ask, sälg och ek. Intressanta arter i fältskiktet är knägräs, slank-
starr, hirsstarr, liten blåklocka, gökärt, gulmåra, gökblomster, blåsuga, ljung och 
slåttergubbe, samt den nationellt mycket sällsynta arten strimgröe. 
 
Nordnordväst om Västergården i Väsmestorp finns en sydslänt med artrika silikat-
gräsmarker som hävdas väl genom bete. Trädskiktet utgörs av grov björk, fågel-
bär, lönn, alm, ek och enstaka gran. Buskskiktet domineras av en, med inslag av 
rosor och krusbär. Stora delar har mycket fin flora med tjärblomster, brudbröd, 
backnejlika, backtimjan, ängshavre, darrgräs, småfingerört, väddklint, sandviol, 
liten blåklocka, jordtistel, backsippa och jungfrulin.  
 
 
Svampar 
En inventering av svampar utfördes av Västgötabergens svampklubb under 2020. 
Det finns framför allt tre områden som är särskilt viktiga för svampfloran i 
området. Det är ekhagen, de naturliga betesmarkerna kring torrbackarna i nordost 
och alsumpskogen.  
 
I ekhagen finns flera svamparter som bildar mykorrhiza med ek eller lövträd. 
Bland dessa kan nämnas ekriska, rödsopp och svavelmusseron. De naturliga betes-
markerna hyser många vaxskivlingsarter. Bland dessa kan blek ängsvaxskivling 
och den rödlistade arten trådvaxskivling nämnas. Här har också påträffats den 
ganska ovanliga arten slät fjällskivling. 
 
De viktigaste områdena för svampfloran är alsumpskogarna. Här finns gott om 
död ved vilket har gynnat en rik förekomst av vedlevande arter såsom skinn-
svampar och tickor. Cirka 25 olika tickarter har noterats i området. Bland mer 
ovanliga arter kan nämnas den västliga arten rostticka och den tidigare rödlistade 
arten stor aspticka. Andra ganska ovanliga tickor är cinnoberticka, opalporing och 
valkticka. Bland funna skinnarter kan nämnas kantarellmussling, naftalinskinn, 
rosenskinn och tvåfärgsskinn. Bland marksvampar har flera fynd noterats av den 
rödlistade arten fläckig puderskivling. 
 
 
Fauna 
Rådjur, fälthare, grävling och ekorre är vanligt förekommande i området. Någon 
inventering av däggdjur har dock inte utförts. Falbygdens Fågelklubb inventerade 
fåglar i området från slutet av april till början av juni 2020. Artlistan visar att det 
är en påfallande stor artrikedom i Väsmestorp. Femtiofem arter påträffades varav 
många häckar i området. Trots sin relativa litenhet så har området ett rikt och 
varierat fågelliv. I de betade markerna påträffades trädgårdssångare, trädpiplärka, 
bofink och flera olika trastar. I den högstammiga björkskogen som övergår i al-
sumpskog ner mot Grisslebäcken i skötselområde 6 påträffades revir av mindre 
hackspett och större hackspett. Här häckade även svartvit flugsnappare tillsam-
mans med flera arter sångare. Rosenfink och törnsångare kunde också höras nere 
vid bäcken.  
 
Bäckravinen med den välutvecklade alsumpskogen i skötselområde 1 bedömdes 
vara den mest värdefulla fågelbiotopen. Där påträffades ytterligare ett revir av 
mindre hackspett. Gärdsmygen är en av typarterna i området. Tidigt på våren 
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dominerar mesar, inte minst entita, samt bofink, rödhake och trastarna. I maj tar 
sångarna över. Svarthätta är en annan dominant art, tillsammans med de ständigt 
närvarande lövsångarna. Flera revir av gransångare och grönsångare har även 
påträffats i området. I betesmarken i skötselområde 2 påträffades ett ormvråksbo 
samt ytterligare ett revir med mindre hackspett. Även glador har påträffats vid 
flera tillfällen, men någon konstaterad häckning finns inte i området.  
 
Under våren 2019 har även en inventering reptiler genomförts i Väsmestorp. I 
området finns stenmurar, stenrika platser och sydsluttningar som borde vara 
intressanta miljöer för reptiler. Inga reptiler påträffades dock under inventeringen.  
 
I samband med inventeringen av reptiler så gjordes även ett enklare försök att 
inventera fladdermöss. Fladdermössen inventerades endast en natt på två platser 
inom inventeringsområdet utan ambition att göra en heltäckande inventering. Vid 
inventeringen, med autoboxar, påträffades tre arter; nordfladdermus, mustasch/ 
taiga fladdermus och vattenfladdermus. Artkomplexet mustasch/taiga fladdermus 
noterades som en art då de är mycket svåra att skilja åt. Nordfladdermus registrer-
ades flest gånger. Därefter registrerades resterande arter, med en observation av 
vardera. Trots att väderförhållanden var goda motsvarade resultatet av inventer-
ingen inte vad som kan förväntas gällande art- och individrikedom. En förklaring 
kan vara att fladdermössen ynglade och var mindre aktiva under inventeringsnat-
ten i slutet på juni. En annan förklaring, kan vara att området är isolerat och svårt 
att hitta fram till för fladdermöss. Områdets förutsättningar antyder att det borde 
finnas fler arter. Det finns bland annat miljöer på flera platser i området som 
skulle tilltala den rödlistade fransfladdermusen.  
 
I Grisslebäcken finns öring. Bäcken har tidigare även hyst flodkräfta.  
 
 
Hotade, sällsynta och några på annat sätt naturvårdsintressanta arter i 
reservatet 
Artuppgifter från utförda inventeringar finns redovisade i Artportalen.  
 
 
2.7  Friluftsliv 
Väsmestorp med stenmurslandskapet är ett mycket omtyckt utflyktsmål och ströv-
område för närboende. De vanligaste aktiviteterna i området är promenader. När 
reservatet har bildats kommer antalet besökare sannolikt att öka. Det kommer att 
ställa ökade krav på att området är lättillgängligt och att det finns bra information 
om området.  
 
 
2.8  Bebyggelse och anläggningar 
Det finns två byggnader i skötselområde 7. Två parkeringsplatser planeras i 
anslutning till entréerna till reservatet.  
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3.  Skötsel och bevarandemål 
 
3.1  Utgångspunkter för indelning i skötselområden 
Indelning av skötselområdena utgår från naturtyp och skötselbehov. Naturreser-
vatet är indelat i 11 skötselområden. 
 
 
3.2  Konsekvenser av klimatförändringar  
De mest sannolika konsekvenserna av pågående klimatförändringar i reservatet 
kan bli en ökad igenväxningstakt vilket kan behöva motverkas genom bl.a. ökade 
röjningsinsatser och betestryck samt förlängd betessäsong. Klimatförändringarna 
kan också gynna invasiva arter vilket kan motverkas genom att sätta in bekämp-
ningsåtgärder i ett tidigt skede.  
 
 
3.3  Beskrivning av skötselområden 
 
Skötselområde 1 
Markslag/naturtyp: Lövsumpskog, ädellövskog, igenväxt hagmark 
Areal: 5,3 ha 
 
Beskrivning  
Huvuddelen av området är klassat som nyckelbiotop. Moränåsen i norr utgörs av 
igenväxande betesmark. Trädskiktet domineras här av grov björk varav många har 
grov skorpbark. Buskskikt och fältskikt är sparsamt utvecklat och det finns mycket 
jordblottor. Enstaka blåsippa finns även. I den sydöstra delen finns ett mindre 
område med igenväxt hagmark av ask-almtyp. Trädskiktet domineras här av grov 
alm. Andra trädslag är grov björk, ek, ask, lönn och rönn. Förekomsten av död ved 
i olika grovlekar är mycket riklig. Buskskiktet utgörs här av hasselbuketter och 
måbär. I fältskiktet finns rikligt med stinksyska, nejlikrot och blekbalsamin, samt 
flädervänderot, älggräs, kärrfibbla, kabbleka, svalört, bäckbräsma, gullpudra, 
humleblomster, majbräken, träjon, ekbräken samt enstaka desmeknopp.  
 
I ravinen finns huvudsakligen alsumpskog. Åldern på trädskiktet är strax under 
100 år (år 2020) enligt skogsbruksplanen, men enstaka alar har åldersbestämts till 
120 år. Trädskiktet domineras av klibbal och gråal, med inslag av ask, björk, alm, 
fågelbär, lönn, oxel, hägg och enstaka gran. Det finns rikligt med död ved i form 
av lågor vid bäcken. Klen hägg bildar en ställvis tät undervegetation men det finns 
också en del brakved, måbär och krusbär. Fältskiktet är till större delen av högört-
typ. Det finns rikligt med blekbalsamin, nejlikrot och stinksyska, samt inslag av 
svalört, lundelm, majbräken, träjon, ekbräken, kärrfibbla, bäckbräsma, gullpudra 
och vildkaprifol. Utmed bäcken växer jättebalsamin.  

 
Enligt nyckelbiotopsinventeringen är kryptogamfloran värdefull. Bland annat har 
krushättemossa, kranshakmossa, krusig ulota, långfliksmossa, piskbaronmossa, 
stenporella, västlig hakmossa och skriftlav noterats. Vid svampinventeringen 2020 
noterades kvisthätta, glanshätta, jodhätta, frosthätta, stubbhorn, källarsvamp, 
labyrintgröppa, dallergröppa, grönmussling, kantarellmussling, kritmussling, röd 
flugsvamp, gyttrad röksvamp, svedticka, björkticka, sälgticka, nätticka, alticka, 
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zonticka, eldticka, vinterticka, fnöskticka, sprängticka, sidenticka, klibbticka, 
platticka, glitterbläcksvamp, sammetsskinn, styvskinn, tvåfärgsskinn, raggskinn, 
naftalinskinn, grenbroskling, klyvporing, opalporing, sydlig gräddporing, stink-
svamp, svampdynor, flockig puderskivling, spetshätting, Phellinus alni och 
Crepidotus caspari.    

 
Fågellivet är rikt i området. Forsärlan häckar regelbundet vid Grisslebäcken och 
den mindre hackspetten har revir i området. I bäcken finns öring.  
 
Bevarandemål: Lövsumpskog som är rik på grova träd samt lågor och torrakor i 
grova dimensioner. Rikt fågelliv med häckande forsärla och mindre hackspett. 
Engångsåtgärder: Inga. 
Underhållsåtgärder: Området lämnas till fri utveckling. Bekämpning av jättebal-
samin.   
 
 
Skötselområde 2 
Markslag/naturtyp: Blandlövhage 
Areal: 1,4 ha 
 
Beskrivning  
Stenbunden naturbetesmark som betas av nötkreatur. Det finns dels öppna fukt-
ängar och friskängar, dels glest trädklädda torra till fuktiga marker. I den slutna 
delen närmast bäcken domineras trädskiktet av klibbal. I den öppna delen av hag-
marken domineras trädskiktet av grov björk, med stort inslag av medelgrov tall, 
samt grov asp, ask, sälg, ek, rönn och lönn. Många björkar har grov skorpbark. 
Buskskiktet utgörs av en, vide och rosor. Fältskiktet utgörs av gråfibbla, gökärt, 
blodrot, ärenpris, liten blåklocka, vårbrodd, knägräs, slankstarr, hirsstarr, piller-
starr, blekstarr, stjärnstarr, kärrsälting, samt ringa förekomst av gulmåra, vitmåra, 
gökblomster, blåsuga, ljung, samt den nationellt mycket sällsynta arten strimgröe. 
Slåttergubbe noterades 2017 i samband med ängs- och betesmarksinventeringen. 
Vid svampinventeringen 2020 noterades piggplätt, svartkremla, svartriska, klubb-
trattskivling, pluggskivling, fjällig tofsskivling, valkticka, sprängticka, svart eld-
ticka, trattnavling, gyttrad röksvamp och Phellinus cinereus. Under 2020 häckade 
ormvråk i området och att den mindre hackspetten hade revir i området.  
 
Bevarandemål: Fri utveckling utmed bäcken. Den öppna delen av området bör ha 
en rik, hävdgynnad vegetation med livskraftiga populationer av arter som liten 
blåklocka, slåttergubbe, gökärt, gulmåra, ljung, blåsuga, gökblomster, vårbrodd 
och knägräs. Rikt fågelliv med häckande mindre hackspett. 
Engångsåtgärder: Gallring av trädskiktet.  
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation. 
Bekämpning av jättebalsamin.   
 
 
Skötselområde 3 
Markslag/naturtyp: Öppen kulturbetesmark 
Areal: 2,2 ha 
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Beskrivning  
Öppen kulturbetesmark omgiven av stenmurar. Utmed stenmurarna växer ett fler-
tal grova björkar, några medelgrova vidkroniga ekar, grov asp, enstaka oxel, samt 
hasselbuketter. Fältskiktet är i huvudsak artfattigt, men i kantzonerna finns en fin 
flora med brudbröd, gulmåra och liten blåklocka. Vid svampinventeringen 2020 
noterades ekriska. kokosriska, buktriska, fjällig tofsskivling, gröngul flamskivling, 
orange kamskivling, mjölskivling, toppvaxskivling, trattnavling, ockragul gryn-
skivling, hjortskölding, röd flugsvamp, gräshätta, bleknopping, fnöskticka, glitter-
bläcksvamp, björkhäxkvast och snöbollschampinjon.  
 
Bevarandemål: Öppen betesmark där naturbetesmarksfloran efterhand etableras 
sig. 
Engångsåtgärder: Inga. 
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning vid behov. Frihuggning av ekarna. 
 
 
Skötselområde 4 
Markslag/naturtyp: Ekhage, trädklädd betesmark 
Areal: 4,4 ha 
 
Beskrivning  
En stor del av området utgörs av en ekhage med ett stort antal värdefulla hag-
marksekar. De äldsta träden är ca 140 år (år 2020) enligt skogsbruksplanen. Träd-
skiktet domineras av medelgrov till grov ek med stort inslag av grov björk, samt 
grov asp, rönn, sälg, fågelbär, oxel och brakved. Många ekar är vidkroniga och 
flertalet björkar har grov skorpbark. Ekhagen omges av mäktiga stenmurar. Busk-
skiktet utgörs av hassel, en, hagtorn, krusbär, nyponros och hallon. Fältskiktet är i 
huvudsak av ristyp med inslag av friskängar av skogsnävatyp. I fältskiktet finns 
svinrot, liten blåklocka, brudborste, kärrfibbla, smörbollar, gökärt, vitmåra, 
blodrot, stenbär, blåsuga, stinksyska, vårbrodd, brudbröd, prästkrage, ängsvädd, 
stagg, hirsstarr, knagglestarr och enstaka grönvit nattviol. Slåttergubbe noterades 
2003 i samband med ängs- och betesmarksinventeringen. I bottenskiktet finns 
västlig hakmossa och fällmossa. Längst österut finns en trädklädd norrsluttning. 
Trädskiktet utgörs här av grov björk, rönn, grov asp, ek, oxel och vildapel. I 
buskskiktet finns en och nyponrosor. I fältskiktet finns liten blåklocka, 
mandelblomma, blodrot, gökärt, ärenpris, käringtand, ängsviol, vårbrodd, gulmåra 
och enstaka svinrot.  
 
Vid svampinventeringen 2020 noterades laxskivling, vanlig honungsskivling, 
pudrad trattskivling, grå trattskivling, vit vaxskivling, gul vaxskivling, rödgrön 
vaxskivling, svavelgul slöjskivling, mjölskivling, rödgrå grynskivling, vinter-
skivling, toppvaxskivling, papegojvaxskivling, blodvaxskivling, honungshätting, 
dagghätting, stjärnrödhätting, broskrödhätting, blek toffelskräling, svavelticka, 
vinterticka, fnöskticka, bleknopping, brokkremla, svartkremla, mörkeggad blod-
hätta, rynkhätta, ekriska, raggskinn, Tricholoma album, svavelmusseron, vårtkrös, 
rödsopp, röd flugsvamp, mångkransad spindling, trattnavling och Entoloma 
rhombisporum.  
 
Bevarandemål: Trädklädd betesmark med vidkroniga ekar som utvecklas till 
jätteekar. Artrikt buskskikt med grov hassel, hagtorn, en, samt rosor. Fältskikt 
som domineras av arter knutna till naturliga gräsmarker. 
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Engångsåtgärder: Frihuggning för att gynna ekarna.  
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation  
Röjning av solexponerade stenmurar vid behov. Frihuggning av ekar vid behov. 
 
Skötselområde 5 
Markslag/naturtyp: Öppen kulturbetesmark  
Areal: 3,0 ha 
 
Beskrivning  
Öppen kulturbetesmark med välbevarade mycket breda stenmurar och ett odlings-
röse som bildar en gigantisk rektangulär platå. Trädskiktet domineras av grov 
björk och ask, med inslag av klibbal, asp, oxel, grov gran och vildapel. I buskskik-
tet finns rosenbuskar. Fältskiktet är artfattigt med enstaka brudbröd, gråfibbla, 
liten blåklocka, mandelblomma, klasefibbla, smörbollar, ängsbräsma, brudborste, 
gökblomster, bäckbräsma och gullpudra. Vid svampinventeringen 2020 noterades 
eldticka, tegelticka, svedticka, mjukmussling, grönmussling, fjällig tofsskivling, 
guldskivling, ängsvaxskivling, vit vaxskivling, toppvaxskivling, blek ängsvax-
skivling, fjällriska och glitterbläcksvamp.  
  
Bevarandemål: Öppen betesmark med ett fältskikt som domineras av arter knutna 
till naturliga gräsmarker. 
Engångsåtgärder: Inga.  
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation samt 
röjning av solexponerade stenmurar vid behov.  
 
 
Skötselområde 6 
Markslag/naturtyp: Trädklädd betesmark, skogsbete  
Areal: 1,3 ha 
 
Beskrivning  
Skogsbete som omges av stenmurar. Den övre delen av området utgörs av en 
blandlövhage som domineras av grov björk som är cirka 80 år (år 2020) enligt 
skogsbruksplanen, med inslag av lönn, grov ask, grov skogsalm, sötkörsbär, ek, 
oxel, rönn och tall. Buskskiktet utgörs av krusbär, samt enstaka en och rosor. I 
fältskiktet finns lite hävdgynnade arter som mandelblomma, gökärt, ärenpris, 
svartkämpar, blåsuga och vårbrodd. I de fuktiga/våta delarna utmed bäcken växer 
grova träd av gråal och klibbal. Buskskikt saknas här. Fältskiktet i de fuktiga 
delarna utgörs av vitsippa, svalört, flädervänderot, samt inslag av stinksyska. I den 
södra delen finns ett bestånd med grov asp.  
 
Vid svampinventeringen 2020 noterades rynkhätta, rostticka, fläckticka, klibb-
ticka, fnöskticka, strävticka, alticka, aspticka, svedticka, eldticka, borstticka, 
zonticka, cinnoberticka, gifthätting, vargmjölk, askskinn, raggskinn, styvskinn, 
sammetsskinn, grå bläcksvamp, björkspindling, stubbhorn, mångkransad  
spindling, hjortskölding, sidentråding, gullpigg, silkesmusseron, grönmussling, 
kantarellmussling, dallergröppa, kottetätskivling, pudrad trattskivling, gul flam-
skivling, fjällig tofsskivling, vanlig honungsskivling, dofttrattskivling och flockig 
puderskivling.  
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Bevarandemål: Trädklädd betesmark med ett fältskikt som domineras av arter 
knutna till naturliga gräsmarker. Fri utveckling i de fuktiga/våta delarna utmed 
bäcken.  
Engångsåtgärder: Inga.  
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning vid behov.  
 
Skötselområde 7 
Markslag/naturtyp: Tomtplats, äng 
Areal: 500 m3 
 
Beskrivning  
Området används av Sörby-Floby Hembygdsförening. En gran och en grov oxel 
samt några enar finns på tomtmarken. Den västra slänten utgörs av slåttermark 
och är mycket artrik. I fältskiktet finns hävdgynnade arter som backsippa, jord-
tistel, liten blåklocka, tjärblomster, backnejlika, väddklint, gulmåra och fältarv. 
Här finns dels en kvarn som byggdes av Erik Andersson 1936 samt en gammal 
smedja. Området inklusive byggnaderna sköts av Sörby-Floby Hembygdsför-
ening.  
 
Bevarandemål: Slåttermark med ett fältskikt som domineras av arter knutna till 
naturliga gräsmarker med livskraftiga populationer av backsippa, jordtistel och 
backnejlika.  
Engångsåtgärder: Inga.  
Underhållsåtgärder: Årlig slåtter och bortforsling av höet samt röjning vid 
behov.  
 
 
Skötselområde 8 
Markslag/naturtyp: Öppen hagmark  
Areal: 0,5 ha 
 
Beskrivning  
Mycket artrik naturbetesmark som betas väl av nötkreatur. Trädskiktet utgörs av 
grov björk, fågelbär, lönn, alm, ek och en grov gran. Buskskiktet domineras av en, 
med inslag av nyponrosor, krusbär och enstaka hagtorn. Vegetationstypen utgörs 
av fårsvingeltorräng med viss kalkpåverkan. I fältskiktet finns rikligt med 
brudbröd, ögontröst, tjärblomster, gråfibbla och knägräs, måttligt med backtimjan, 
backsippa, jordtistel, småfingerört, svartkämpar, ängshavre, gulmåra, bockrot, 
käringtand, gökärt, mandelblomma, väddklint, buskviol, ängsviol, nagelört, samt 
ringa förekomst av darrgräs, ljung, grönknavel, liten blåklocka, prästkrage, 
backnejlika, jungfrulin, mörkt kungsljus, sandnarv och sandviol.  
 
Vid svampinventeringen 2020 noterades ängsvaxskivling, vit vaxskivling, tråd-
vaxskivling, spröd vaxskivling, papegojvaxskivling, rödgul vaxskivling, gul vax-
skivling, slemvaxskivling, mjölskivling, toppvaxskivling, blodvaxskivling, slät 
fjällskivling, kamfingersvamp, vitgul flugsvamp, röd flugsvamp, praktkremla, 
stinkkremla, kantkremla, mångkransad spindling, granspindling, slåtterbroking, 
gyttrad nästsvamp, blek toffelskräling, jodhätta, gräshätta, kamfingersvamp och 
Entoloma rhombisporum.  
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Bevarandemål: Öppen betesmark med ett fältskikt som domineras av arter knutna 
till naturliga gräsmarker med livskraftiga populationer av backsippa, jordtistel, 
backtimjan, jungfrulin, backnejlika och sandviol.  
Engångsåtgärder: Gallring av trädskiktet och röjning av döda enar.  
Underhållsåtgärder: Bete med nöt och röjning av igenväxningsvegetation, samt 
röjning av solexponerade stenmurar vid behov.  
 
 
Skötselområde 9 
Markslag/naturtyp: Ädellövskog  
Areal: 0,2 ha 
 
Beskrivning  
Ädellövskog som genomkorsas av stenmurar. Trädskiktet domineras av grov alm, 
med inslag av klibbal, lönn och grov oxel. Buskskikt saknas här. I fältskiktet finns 
bland annat nejlikrot och blekbalsamin.  
 
Bevarandemål: Ädellövskog som är rik på grova träd samt lågor och torrakor i 
grova dimensioner. 
Engångsåtgärder: Inga.  
Underhållsåtgärder: Området lämnas till fri utveckling.  
  
 
Skötselområde 10 
Markslag/naturtyp: Triviallövskog, lövrik myrmark  
Areal: 0,6 ha 
 
Beskrivning  
Intill ekhagen finns ett fuktigt stråk där det etablerat sig ung björk samt mycket 
videsnår. I fältskiktet finns majbräken, blodrot, svartkämpar, kärrfibbla, ängsvädd, 
brudborste, knägräs, kärrsälting, vårbrodd, blågrönt mannagräs, hirsstarr, slank-
starr och blekstarr. I bottenskiktet finns bland annat kransmossa, källtuffmossa 
och nordlig tuffmossa. Marken betas av nöt tillsammans med omgivande betes-
marker.  
 
Bevarandemål: Betad lövskog. 
Engångsåtgärder: Inga.  
Underhållsåtgärder: Fortsatt bete. Området lämnas för övrigt till fri utveckling.  
  
 
Skötselområde 11 
Markslag/naturtyp: Vall  
Areal: 0,5 ha 
 
Beskrivning  
Vall som avgränsas av den gamla kyrkvägen mot nordost och lövskog mot väster.  
Bevarandemål: Fortsatt vallodling. 
Engångsåtgärder: Inga.  
Underhållsåtgärder: Fortsatt vallodling.  
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4.  Friluftsliv 
4.1  Övergripande mål 
Friluftslivets intressen ska bevaras och utvecklas. Naturreservatet ska vara attrak-
tivt och lättillgängligt för besökare och det ska också finnas bra information om 
området. Stigar och friluftsanordningar ska underhållas.  
 
4.2  Information och anläggningar 
I området finns anlagda vandringsleder och stigar, samt en rastplats med grillplats. 
Informationstavlor ska sättas upp som ska utföras enligt svensk standard och 
Naturvårdsverkets anvisningar. De ska innehålla karta över reservatet samt be-
skriva dess syfte, naturvärden och gällande föreskrifter för allmänheten. Informa-
tionsanläggningar ska ses till regelbundet och underhållas av förvaltaren. 
 
 

5.  Uppföljning 
5.1  Uppföljning av skötselåtgärder 
Skötselåtgärder som utförs i reservatet ska dokumenteras av den som utför åt-
gärden. Av dokumentationen ska framgå: åtgärd, plats (skötselområde), tidpunkt, 
kostnad och utförare. 
 
 
5.2  Uppföljning av bevarandemål 
Falköpings kommun ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs. En 
inventering av förekomst av rödlistade arter, indikatorarter och signalarter har 
genomförts med avseende på kärlväxter. Svampar och fåglar har också  
inventerats. En uppföljning av områdets kvalitetsmål bör göras i framtiden.  
 
 
5.3  Revidering av skötselplanen 
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att 
behov finns. Falköpings kommun ansvarar för att dokumentationen utförs och 
utvärderas. 
 
 

6.  Sammanfattning av planerad förvaltning  
Förvaltningen av naturreservatet Väsmestorp bekostas av Falköpings kommun.  
Skötselåtgärd/uppföljning Intervall Prioritet Finansiering 
Gränsmarkering 1 gång 1 Falköpings kommun 
Tillverkning och uppsättning av skyltar 1 gång 1 Falköpings kommun  
Underhåll av stängsel och stängselgenomgångar Vid behov 2 Falköpings kommun 
Slyröjning Årligen 2 Falköpings kommun 
Bete och slåtter Årligen 1 Falköpings kommun 
Underhåll av skyltar Vid behov 1 Falköpings kommun 
Underhåll av stigar Vid behov 1 Falköpings kommun 
Tillsyn och uppföljning av skötselåtgärder Årligen 1 Falköpings kommun 
Inventering av kärlväxter, svampar och fåglar 1 gång 1 Falköpings kommun 
Uppföljning av inventeringar Vart 10:e år 2 Falköpings kommun 
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Tabell 3: Prioritering av föreslagna skötselåtgärder och uppföljning. Intervall för genomförande och 
prioriteringsgrad på åtgärden: (1) Högsta prioritet; (2) Hög prioritet; (3) Lägre prioritet. 

 
 

7.  Referenser 
Andersson, L. 1995: Ängs- och hagmarker i Falköpings kommun. Länsstyrelsen i 
Skaraborgs län. 
Jordbruksverket. Äng- och betesmarksinventeringen 2002-2004 och 2017. 
Lindholm, M. 2005. Lövskogar i Falköpings kommun. Länsstyrelsens rapport 
2005:04.  
Naturvårdsverket. 2000. Sydsvenska lövskogar och andra lövbärande marker. NV 
Rapport 5081. 
Naturvårdsverket, 2003. Att skylta skyddad natur. Naturvårdsverket, Stockholm. 
Skogsvårdsstyrelsen 1997 nyckelbiotoper (08D0d02:1,2) 
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§ 103 Dnr 2021/00233  

Tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av 
kommunal mark och torghandel för år 2021 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar beslut om en 

tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av kommunal mark och 
torghandel för år 2021. Detta innebär att samtliga avgifter i KFS 2012:17 
sätts ned och ska uppgå till 40 procent av nuvarande taxebelopp. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 212 000 kronor, sker 
med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för 
tillfällig budgetpott, oförutsett, vilket tilldelas tekniska nämndens ram  
år 2021.  

Bakgrund 
Tekniska nämnden har den 26 april, § 47, beslutat föreslå att kommunfull-
mäktige ta beslut om tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av 
kommunal mark och torghandel. Förslaget innebär en finansiering med 
centralt avsatta medel i budget för år 2021 för tillfällig budgetpott oförutsett. 
Bakgrunden som framförts är följande. Många näringsidkare har i samband 
med pandemin en svår tid med minskad försäljning. Samtidigt är det ännu 
viktigare att kunna nyttja uteserveringar och handel på torget för att minska 
smittspridning. För att underlätta för drabbade näringsidkare föreslår 
tekniska nämnden en nedsättning av avgifterna för upplåtelser av kommunal 
mark och torghandel.  
Vid omvärldsbevakning av andra kommuner med liknande torghandel har ett 
flertal kommuner tagit beslut om delvis eller helt slopade avgifter för mark-
upplåtelser på grund av pandemin. Nedsättningen föreslås vara av tillfällig 
karaktär och gälla under hela år 2021 och i det fall Covid-19 pandemin har 
effekter även under år 2022 kommer ett nytt beslut att krävas vid nedsättning. 
Upplåtelse av kommunal mark regleras genom KFS 2005:11 (Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Falköpings kommun) och sker främst 
till uteserveringar, torghandel, gatuvisning utanför butik, trottoarpratare och 
byggetableringar utanför egen fastighet. 
Avgifterna regleras genom KFS 2012:17 (Taxa för upplåtelse av allmän plats 
i Falköpings kommun). 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat kring 
utredningen av ärendet och ställer sig positiva till förslaget till beslut.  
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Enligt  1 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats m.m. har kommunen rätt att ta ut en avgift för 
offentlig plats och för salutorg eller liknande plats. Kommunfullmäktige har 
fastställt avgifterna i en taxa, KFS 2012:17. Enligt Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) kan kommunfullmäktige genom att ändra viss taxa 
bestämma en lägre avgift för åren 2020 och 2021 för vissa verksamheter. 
Varje taxa måste bedömas för sig. Vid fastställande av avgift ska enligt  
1 § andra stycket ovan nämnda lag avgiften vara skälig med hänsyn till 
ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens 
kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Det 
innebär att kommunen vid fastställandet av avgiften kan bortse både från 
självkostnadsprincipen och i viss mån även från likställighetsprincipen, då 
avgifterna beloppsmässigt kan komma att variera för olika typer av 
upplåtelser.  
Att som föreslås sätta ned avgifterna till 40 procent bedöms därför vara 
möjligt att göra på grund av de ändrade förhållanden som skett under år 
2021. Om taxan förändras så att avgiften för år 2021 sänks innebär det att 
återbetalningar kan bli aktuella för de som redan betalat sina avgifter. 

Finansiering 
Finansieringen om cirka 212 000 kronor sker med centralt avsatta medel i 
kommunstyrelsens budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 75/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-18 
Tekniska nämnden § 47/2021     
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Kommunledningsförvaltningen   Kansliavdelningen 

 

Linda Karelid   Kanslichef      linda.karelid@falkoping.se  

Falköpings kommun   Sankt Sigfridsgatan 9   52181 Falköping   Telefon 0515-88 50 00 
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 Kommunstyrelsen 

Tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av 
kommunal mark och torghandel för år 2021 

Förslag till beslut 
1 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige tar beslut om en 

tillfällig nedsättning av avgifter för upplåtelser av kommunal mark och 
torghandel för år 2021. Detta innebär att samtliga avgifter i KFS 2012:17 
sätts ned och ska uppgå till 40 procent av nuvarande taxebelopp. 

2 Kommunstyrelsen beslutar att finansiering, cirka 212 000 kronor, sker 
med centralt avsatta medel i kommunstyrelsens budget för år 2021 för 
tillfällig budgetpott, oförutsett, vilket tilldelas tekniska nämndens ram  
år 2021.        

Bakgrund 
Tekniska nämnden har den 26 april, § 47, beslutat föreslå att 
kommunfullmäktige ta beslut om tillfällig nedsättning av avgifter för 
upplåtelser av kommunal mark och torghandel. Förslaget innebär en 
finansiering med centralt avsatta medel i budget 2021 för tillfällig budgetpott 
oförutsett. 
Bakgrunden som framförts är följande. Många näringsidkare har i samband 
med pandemin en svår tid med minskad försäljning. Samtidigt är det ännu 
viktigare att kunna nyttja uteserveringar och handel på torget för att minska 
smittspridning. För att underlätta för drabbade näringsidkare föreslår 
tekniska nämnden en nedsättning av avgifterna för upplåtelser av kommunal 
mark och torghandel.  
Vid omvärldsbevakning av andra kommuner med liknande torghandel har ett 
flertal kommuner tagit beslut om delvis eller helt slopade avgifter för mark-
upplåtelser p.g.a. av pandemin. Nedsättningen föreslås vara av tillfällig 
karaktär och gälla under hela år 2021 och i det fall Covid-19 pandemin har 
effekter även under 2022 kommer ett nytt beslut att krävas vid nedsättning. 
Upplåtelse av kommunal mark regleras genom KFS 2005:11 (Lokala 
ordningsföreskrifter för torghandel i Falköpings kommun) och sker främst 
till uteserveringar, torghandel, gatuvisning utanför butik, trottoarpratare och 
byggetableringar utanför egen fastighet. 
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Avgifterna regleras genom KFS 2012:17 (Taxa för upplåtelse av allmän plats 
i Falköpings kommun). 

Förvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har genom näringslivsavdelningen 
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen samverkat kring 
utredningen av ärendet och ställer sig positiva till förslaget till beslut.  
Enligt  1 § lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa 
upplåtelser av offentlig plats m.m. har kommunen rätt att ta ut en avgift för 
offentlig plats och för salutorg eller liknande plats. Kommunfullmäktige har 
fastställt avgifterna i en taxa, KFS 2012:17. Enligt Sveriges Kommuner och 
Regioner (SKR) kan kommunfullmäktige genom att ändra viss taxa 
bestämma en lägre avgift för år 2020 och 2021 för vissa verksamheter. Varje 
taxa måste bedömas för sig. Vid fastställande av avgift ska enligt 1 § andra 
stycket ovan nämnda lag avgiften vara skälig med hänsyn till ändamålet med 
upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 
anledning av upplåtelsen och övriga omständigheter. Det innebär att 
kommunen vid fastställandet av avgiften kan bortse både från 
självkostnadsprincipen och i viss mån även från likställighetsprincipen, då 
avgifterna beloppsmässigt kan komma att variera för olika typer av 
upplåtelser.  
Att som föreslås sätta ned avgifterna till 40 procent bedöms därför vara 
möjligt att göra på grund av de ändrade förhållanden som skett under år 
2021. Om taxan förändras så att avgiften för år 2021 sänks innebär det att 
återbetalningar kan bli aktuella för de som redan betalat sina avgifter. 

Finansiering 
Finansieringen om cirka 212 000 kronor sker med centralt avsatta medel i 
kommunstyrelsens budget för år 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-18 
Tekniska nämnden § 47/2021       

Beslutet ska skickas till 
Tekniska nämnden 
Ekonomiavdelningen 
Christoffer Eriksson, ekonom 
Magnus Sundén, näringslivschef 
 
 
 
Linda Karelid 
Kanslichef 



 

Tekniska nämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1 (1) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-26 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer 
 
Digital justering 
 

  Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 47 Dnr 2021/00109  

Nedsättning av avgifter för upplåtelse av kommunal 
mark och torghandel.  
Tekniska nämndens beslut 

1. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 
Kommunfullmäktige tar beslut om en tillfällig nedsättning av avgifter 
för upplåtelser av kommunal mark och torghandel för år 2021. 
Nedsättningen föreslås till 60% av KFS 2012:17 reglerade avgifter. 

2. Tekniska nämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att besluta 
att finansiering, cirka 212.000 kronor, sker med centralt avsatt medel 
i budget 2021 för tillfällig budgetpott, oförutsett och tilldelas 
Tekniska nämndens ram för år 2021.  

Bakgrund 
Många näringsidkare har i samband med Covid-19 pandemin en svår tid med 
minskad försäljning. Samtidigt är det ännu viktigare att kunna nyttja 
uteserveringar och handel på torget för att minska smittspridning. För att 
underlätta för drabbade näringsidkare föreslår Tekniska nämnden en 
nedsättning av avgifterna för upplåtelser av kommunal mark och torghandel.  
Vid omvärldsbevakning av andra kommuner med liknande torghandel har ett 
flertal kommuner tagit beslut om delvis eller helt slopade avgifter för mark-
upplåtelser p.g.a. av pandemin.  
Nedsättningen föreslås vara av tillfällig karaktär och gälla under hela år 2021 
och i det fall Covid-19 pandemin har effekter även under 2022 kommer ett 
nytt beslut att krävas vid nedsättning. 
Upplåtelse av kommunal mark regleras genom KFS 2005:11 och KFS 
2012:17 och sker främst till uteserveringar, torghandel, gatuvisning utanför 
butik, trottoarpratare och byggetableringar utanför egen fastighet.  

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet § 32/2021 
Gatuchefens tjänsteutlåtande      
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
Gatuchef 
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2021-05-31 

 
 

  
 

 
Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 70 Dnr 2021/00224  

Entledigande av Patrik Björck (S) från uppdragen som 
ledamot och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers 
donationsfond, ombudsersättare i Hotellfastigheter i 
Falköping AB och ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs 
Segelflygsmuseum 
Kommunfullmäktiges beslut 
1  Kommunfullmäktige beslutar att Patrik Björck (S) entledigas från 

uppdragen som ledamot och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers 
donationsfond, ombudsersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB och 
ombudsersättare i stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum från och med 
den 15 juni 2021.  

2  Kommunfullmäktige beslutar att Michael Kristiansson (KD) väljs till 
ledamot i Erika och Lauritz Kappers donationsfond från och med den  
15 juni 2021 till och med den 31 december 2022.  

3  Kommunfullmäktige beslutar att Michael Kristiansson (KD) väljs till 
sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond från och med 
den 15 juni 2021 till och med den 31 december 2022.  

4  Kommunfullmäktige beslutar att Ingvor Bergman (S) väljs till ombuds-
ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB från och med den 15 juni 
2021 till och med den 31 december 2021.  

5  Kommunfullmäktige beslutar att uppdraget som ombudsersättare i 
stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum lämnas vakant från och med den 
15 juni 2021.    

Bakgrund 
Patrik Björck (S) har i en skrivelse avsagt sig uppdragen som ledamot och 
sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond, ombuds-
ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB och ombudsersättare i stiftelsen 
Ållebergs Segelflygsmuseum.  

Yrkanden 
Adam Johansson (M) yrkar att Michael Kristiansson (KD) väljs till ledamot 
och sammankallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond.  
Niclas Hillestrand (S) yrkar att Ingvor Bergman (S) väljs till ombudsersättare 
i Hotellfastigheter i Falköping AB.    

Beslutsgång 
Ordföranden ställer först proposition på Adam Johansson (M) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige väljer Michael Kristiansson (KD) till ledamot 
i Erika och Lauritz Kappers donationsfond.  
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Ordföranden ställer sedan proposition på Adam Johansson (M) yrkande och 
finner att kommunfullmäktige väljer Michael Kristiansson (KD) till samman-
kallande i Erika och Lauritz Kappers donationsfond.  
Ordföranden ställer slutligen proposition på Niclas Hillestrand (S) yrkande 
och finner att kommunfullmäktige väljer Ingvor Bergman (S) till ombuds-
ersättare i Hotellfastigheter i Falköping AB.  
  
 

Paragrafen skickas till  
Patrik Björck (S)  
Michael Kristiansson (KD)  
Ingvor Bergman (S)  
Erika och Lauritz Kappers donationsfond 
Hotellfastigheter i Falköping AB 
Stiftelsen Ållebergs Segelflygsmuseum  
Löneenheten 
Anna-Karin Linder, administratör 
            



Falköpings kommun
Kommunfullmäktige
521 81 Falköping

FALKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2021 -05- 31

Diarienr Planbet

Här med önskar  under tecknad bli entledigad fr ån sit t  uppdr ag som kommunr evisor  i
r evisionsnämnden i Falköpings kommun.

Med vänliga hälsningar
_.----

/-'Gu-nnar anzon



Från: johanzon <johanzon@telia.com> 
Skickat: den 21 juni 2021 16:06 
Till: Kajsa Björck 
Ämne: Avsägelse 
 
Min avsägelseför kommunala uppdrag innefattar samtliga. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Gunnar Johanzon 
 
 
 
 
Skickat från min Galaxy 
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Till kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Granskning av rutinerna, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende upp-
handling av matavfall 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade 
område.  

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer:  

• att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka upphandling-
ar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera rutinerna. 

• att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som åligger kommun-
styrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.  

• att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av 
biogasanläggningen.  

• att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all verksamhet  
fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.  

• att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att policy och 
riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.  

• att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett ansvar att 
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig 
information delges berörda verksamheter.      

 
 
Förtroendevalda revisorers iakttagelser: 
 

Vi förtroendevalda revisorer anser att utsedda representanter från Falköpings kommun i 
AÖS har ett särskilt ansvar att säkerställa att en återrapportering sker till kommunstyrel-
sen avseende frågor som är av intresse för Falköpings kommun.  
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Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnderna för yttrande 
med följande frågeställning:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att ge-
nomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 3 juni 2021.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 

 
 2021-04-01 
                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
upphandlingen av matavfall, där kommunen missade att inkomma med ett anbud till 
kommunalförbundet AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg). Syftet med granskningen 
har varit att bedöma om rutiner, uppföljning, ansvarsfördelning och kommunikation har 
fungerat i samband med upphandlingen av matavfall.  
 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det har funnits 
brister i hanteringen av upphandlingen av matavfall. Vi kan bland annat konstatera att 
det saknas rutiner och att det finns en otydlighet gällande ansvarsfördelning och 
kommunikation vilket, tillsammans med en sårbar personalsituation, sammantaget 
medförde att upphandlingen av matavfall missades.  
 
Vi har inledningsvis i granskningen gjort bedömningen att uppsägningen av avtalet om 
utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling, mm. skett inom ramen för avtalet. 
Vi konstaterar vidare att tekniska nämnden i enlighet med sitt reglemente skall ansvara 
för drift av anläggningarna för biogas och biogödsel. Vår bedömning är att det ingår i 
driften av anläggningarna, trots att det inte explicit finns uttryckt i reglementet, att tillse 
att det finns rötbart material att tillgå vilket innebär att ansvaret åligger tekniska 
nämnden. Då ramavtal eller annat avtal saknas gällande inköp av rötbart material samt 
att beloppsgränsen för direktupphandling kommer att överskridas är vår bedömning att 
ansvaret för upphandlingen åligger tekniska nämnden och inte kan ses som ett 
verkställighetsbeslut vilket finns reglerat i gällande delegationsordning.  
 
Vi har vidare konstaterat att det saknas rutiner för att bevaka potentiella upphandlingar 
som kan vara aktuella både för biogasverksamheten men också inom andra områden. 
Vi anser därför att bevakningsrutiner skyndsamt bör arbetas fram samt att nödvändiga 
åtgärder för att implementera rutinerna vidtas. Då kommunstyrelsens reglemente 
endast indirekt berör biogasverksamheten anser vi att både kommunstyrelsens och 
tekniska nämndens reglementen bör ses över och förtydligas gällande 
biogasverksamheten.  
 
Efter genomförda intervjuer och efter protokolläsning har vi noterat att det var känt 
både inom de politiska leden och i tjänstemannaorganisationen att upphandling skulle 
ske. Det framkom dock inte tydligt exakt när i tiden detta skulle ske annat än att det var 
nära förestående då det var mindre än ett år kvar innan befintligt avtal löpte ut.  
 
Vi har dock konstaterat att det fanns en förväntan hos Falköpings kommun att de skulle 
få tydligare information gällande upphandlingen. Det framkommer dock inte vid 
intervjuer med representanter för AÖS att så brukar vara fallet vid andra upphandlingar 
som genomförs inom förbundet och att denna upphandling därmed skulle ha avvikit 
från tidigare rutiner. Av granskningen framkommer att AÖS och direktionen godkänner 
inte förfrågningsunderlagen innan upphandlingar startar. Detta sker på 
tjänstemannanivå, i syfte att kunna agera utifrån en oberoende plattform. 
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Vår bedömning är därför att det inte fanns någon skyldighet för AÖS att ytterligare 
informera om att upphandlingen fanns ute utan att ansvaret gällande att hålla sig 
uppdaterade om upphandlingen låg på Falköpings kommun och dess representanter. 
Detta stödjer det faktum att bevakningsrutiner gällande upphandlingar bör ses över 
vilket vi redan konstaterat.  
Vid intervjuerna framkommer också att frånvaro i chefsled samt hög arbets- 
belastning sammanfallit med upphandlingstidpunkten. Vår bedömning är att det finns 
risk att detta kan ha bidragit till att upphandlingen missades. Vi anser därför att 
åtgärder bör vidtas för att säkra upp, så långt det är möjligt, att all verksamhet fungerar 
tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.  
 
Vidare kan vi konstatera att den viktigaste och mest akuta åtgärden, att förtydliga 
ansvaret gällande vem som ska bevaka kommande upphandlingar, är påbörjad men vi 
anser att även övriga åtgärder verkställs så snart som möjligt.  
 
Vidare har vi konstaterat att de upphandlingar av konsulter inom biogasområdet som 
genomförts under 2020 inte fullt ut har följt kommunens riktlinjer för upphandling. Vi 
anser att det bör säkerställas att riktlinjer för upphandling tillämpas vid all upphandling.     
Vi har i vår granskning konstaterat ett antal brister och med anledning av detta lämnar 
vi följande rekommendationer:  
 

• att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka 
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera rutinerna. 

• att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som åligger 
kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.  

• att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av 
biogasanläggningen.  

• att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all verksamhet 
fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.  

• att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att policy och 
riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.  

• att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett ansvar att 
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig 
information delges berörda verksamheter.      
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2 Inledning 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska rutinerna kring 
upphandlingen av matavfall, där kommunen missade att inkomma med ett anbud till 
kommunalförbundet AÖS (Avfallshantering Östra Skaraborg).  
 
Kommunalförbundet består av nio (9) medlemskommuner. Varje kommun är 
representerad med en ledamot samt en ersättare. Matavfallet från 
kommunalförbundets medlemskommuner har fram till den sista augusti 2020 hanterats 
av Falköpings kommun. Det missade anbudet har väckt flera frågor från 
kommunmedborgarna. En del av frågorna berör en bristfällig kommunikation. Utsedd 
ledamot i kommunalförbundet, tillika1e vice ordf. i ks samt utsedd ersättare tillika ks 
ordförande i Falköpings kommun framhåller att kommunalförbundet har brustit i sin 
kommunikation, där information om aktuell upphandling har uteblivit från 
kommunalförbundets sida. Kommunalförbundet AÖS har svarat på kritiken, där 
förbundet uttrycker att information har delgivits vid flera tillfällen.  
 
Mot bakgrund av det missade anbudsförfarandet har kommunchefen fått i uppdrag att 
utreda samt genomföra en översyn av ansvars- och rollfördelningen i organisationen, 
bevakningsrutiner samt uppföljning av upphandlingsprocesser. Kommunrevision har 
vidare haft hearings med kommunstyrelsens presidium med anledning av denna 
situation. 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att bedöma hur rutiner, uppföljning, ansvarsfördelning och 
kommunikation har fungerat i samband med upphandlingen av matavfall. 
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor: 

- Hur har överenskommelsen varit utformad fram till den sista aug avseende 
hantering av medlemskommunernas matavfall?  

- Vad har kommunen hitintills investerat i biogasanläggningen? 
- När i tid beslöt kommunalförbundet AÖS att frångå nuvarande 

överenskommelse?  
- Hur har ansvarsfördelning sett ut vad avser frågor relaterade till AÖS? (politiskt 

samt på tjänstemannanivå) 
- Hur har ansvarsfördelningen sett ut mellan ks och tekniska nämnden i det här 

specifika fallet? 
- Vilken information har delgivits från kommunalförbundet AÖS avseende 

kommande upphandling? Och när i tid? 
- Har information avseende upphandlingen upptagits i kommunalförbundets 

protokoll för år 2019 och 2020? 
- Har det funnits någon bevakningsrutin på tjänstemannanivå inom 

kommunstyrelseförvaltningen och/eller tekniska förvaltningen? 
- Vilka interna brister vad avser rutiner har uppmärksammats av 

kommunstyrelsen och tekniska nämnden?  
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- Vilka interna brister vad avser kommunikation har uppmärksammats av 
kommunstyrelsen?  

- Vilka åtgärder har sats in med anledning av denna uppkomna situation?  
- Det har kommit till revisorernas kännedom att kommun har anlitat en extern 

konsultfirma som har i uppdrag att föreslå alternativa metoder avseende 
försörjning av biologiskt material till biogasanläggningen. Hur har 
upphandlingen av konsultfirma skett?  

- Vid en ev. direktupphandling, har interna föreskrifter efterlevts? 
- Finns någon uppdragsbeskrivning samt avtal med anlitad konsultfirma?  
- Vilka kostnader medför anlitande av extern konsult? 
 

Granskningen avser det missade anbudet avseende upphandling av matavfall. 
Granskningen avser kommunstyrelsen och tekniska nämnden.  

 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument.  Det 
har även genomförts intervjuer/avstämningar med;  

- Kommunstyrelsens ordf. 1.e vice ordf. samt 2.e vice ordförande  
- Tekniska nämndens ordf. och 1.e vice ordf. 
- Förbundsdirektionens ordförande samt vice ordförande (AÖS) 
- Förbundschef (AÖS) 
- Teknisk chef  
- Kommunchef  
- Kanslichef 

 
Samtliga intervjuade personer har beretts möjlighet att faktakontrollera.  
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3 Resultat av granskningen 
3.1 Avtal  

Iakttagelser 
Redan 2003 påbörjade Falköping kommun att investera i biogasanläggningen och den 
ursprungliga investeringen uppgick till 13 mkr. Den biogasutredning som genomfördes 
2013 rekommenderade en utbyggnad i tre steg bland annat för att kunna bygga bort 
flaskhalsar och kunna öka biogasproduktionen.  
Steg 1, utbyggnad av mottagningsdelen, genomfördes 2015 och uppgick till sju 
miljoner kronor. Steg 2, utbyggnad av förbehandlingsutrustning, genomfördes 2017 och 
uppgick till 11 miljoner kronor. Steg 3 är en pågående utbyggnad av utökad 
rötkammarkapacitet där investeringen är beräknad att uppgå till 27,3 miljoner kronor. 
 
Falköpings kommun blev 2008 medlem i kommunalförbundet Avfallshantering Östra 
Skaraborg (AÖS) och inledde ett samarbete vilket första året inte var reglerat genom 
avtal. Under 2011 upprättades dock ett avtal mellan Falköpings kommun och AÖS 
benämnt avtal om utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling, mm. Avtalet är 
underskrivet av ordförande tekniska nämnden samt samhällsbyggnadschef för 
Falköpings kommun den 23/11 2011 samt av ordförande och förvaltningschef för AÖS 
den 15/12 2011. Avtalet gällde ursprungligen från 2012-01-01 till och med 2017-08-31. 
Enligt punkt 1.7 förlängs avtalet automatiskt med tre år om avtalet inte sägs upp minst 
ett år innan avtalstidens utgång.   
Enligt avtalets punkt 1.4 omfattade uppdraget vid avtalets tecknande nedanstående:  

• Mottagning, behandling och återvinning av matavfall.  

• Eventuell mellanlagring och sortering av matavfall.  

• Energiutvinning ur matavfall.  

• Avyttring respektive omhändertagande av de restprodukter som blir resultatet 
av avfallsbehandlingen.  

• Avyttring av den gas som blir resultatet av energiutvinningen ur avfallet.  
När det gäller ersättning så stipulerar avtalet enligt punkt 1.19 att AÖS inte ska utge 
ersättning till kommunen för utförandet av uppdraget men att kommunen istället har rätt 
att uppbära ersättning från den nyttjar de tjänster som kommunen på grund av 
uppdraget tillhandahåller samt uppbära ersättning från dem till vilka kommunen avyttrar 
den/de produkter som blir resultatet av behandling och återvinning av avfall.  
 
Enligt AÖS sammanträdesprotokoll daterat 2018-11-26 §44 Informationsärenden finns 
på sidan 19 punkten Uppsägning av koncessionsavtal med texten: 
 

 ”Koncessionsavtalen för behandling av rest- och matavfall med Skövde värmeverk 
respektive Falköpings kommun kommer att sägas upp under december 2018 för 
upphörande den 31 augusti 2020.”  
 
Avtalet om utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling med mera sades upp via 
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en skrivelse undertecknad av förbundschef och ställd till Falköpings kommun att: 
Teknisk chef daterat 2018-12-10. Enligt skrivelsen upphör avtalet därmed att gälla 
2020-08-31.  
  

3.1.1 Kommentarer och bedömning 
Vi har i granskningen konstaterat att uppsägningen av avtalet genomförts skriftligt 
2018-12-10 vilket är mer än den tid som stipuleras i avtalet för att en automatisk 
förlängning på ytterligare tre år inte ska ske. Vår bedömning är att uppsägningen av 
avtalet om utförande av uppgifter avseende avfallsbehandling, mm. skett inom ramen 
för avtalet.  
 

3.2 Ansvarsfördelning inom Falköpings kommun 
Iakttagelser 
Gällande upphandlingsområdet har Falköpings kommun en inköpssamordnare som 
samordnar inköp, avtal och direktupphandlingar. Området regleras av Policy för 
upphandling och inköp1 samt Riktlinje för upphandling och inköp2. Riktlinjen grundar sig 
på policyn och syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt i inköpsfrågor och 
säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt kostnad 
och med minsta miljöpåverkan inom ramen för gällande lagstiftning. Riktlinjerna ska 
vara ett stöd för den som gör beställningar från befintliga ramavtal eller handlägger en 
direktupphandling.  
 
Falköpings kommun har ett samverkansavtal med Skövde kommun gällande 
upphandlingsstöd. När en upphandling enligt riktlinjen för upphandling och inköp 
överstiger gränsen för direktupphandling ska en beställning av upphandlingsunderlag 
göras till upphandlingsenheten i Skövde kommun.  
 
För inköp av varor och tjänster som inte kan avropas från befintliga avtal och som 
håller sig under direktupphandlingsgränsen, stipuleras enligt riktlinjen att en 
direktupphandling genomförs. Enligt riktlinjen bör varje förvaltning ha minst två 
utbildade direktupphandlare vars uppgift är att genomföra förvaltningens 
direktupphandlingar när beloppen överstiger 100 000 kr.  
 
Mallar för direktupphandling ska användas. Det skall dessutom finnas inköpsansvarig 
ansvarar för att genomföra förvaltningens inköp/upphandlingar upp till 100 000 kr. 
Enligt företrädare för verksamheten äger alla nämnder ansvaret för sina respektive 
avtal. Generellt när det gäller kommunens avtal finns det en funktion för bevakning i 
Ciceron (ärendebevakningssystem), där avtalen registreras i respektive nämnds 
diarium med en angiven ansvarig handläggare. Det saknas dock rutiner för 
bevakning gällande utannonserade upphandlingar som i detta specifika fall. 
  

 
1 KF 2018-01-19 §11. 
2 KS 2018-01-10 §5. 
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Arbetet med Falköpings kommuns biogasanläggning sker i ett nära samarbete mellan 
tekniska nämnden och kommunstyrelsen utifrån de olika uppdragen nämnderna har.   
 
Kommunstyrelsen ansvarar för den strategiska utvecklingen och tekniska nämnden 
ansvarar för driften. Uppdraget att lämna anbud har enligt företrädare för 
verksamheten inte funnits tidigare, där formulering avseende anbudsinlämning saknas 
nämndernas reglementen. 
 
Enligt tekniska nämndens reglemente3 ska nämnden enligt §3 ”ansvara för drift av 
anläggningarna för biogas och biogödsel”.  
Det finns dock inget direkt riktat ansvar över biogasanläggningen i kommunstyrelsens 
reglemente4, däremot finns några punkter som indirekt har bäring mot verksamheten 
inom biogasanläggningen. Detta gäller tex under § 6 p.5 ”översiktlig fysisk planering 
samt övergripande planering inom områdena infrastruktur, energiplanering, 
trafikplanering och kollektivtrafik” samt p.7 ”miljö-, klimat- och energifrågorna i 
kommunen samt de kommunala åtgärderna för klimatanpassning”.  
 
Enligt tekniska nämndens delegationsordning 5§ p. 5.2 är beslut om ”inköp av material, 
inventarier, maskiner, fordon, varor och tjänster inom vederbörande 
verksamhetsområde och inom ramen för gällande budget, men utanför gällande 
ramavtal eller separat avtal, till ett belopp uppgående till direktupphandlingsgränsen” 
delegerat till avdelningschef/enhetschef/fastighetsförvaltare.  
Däremot vid behörig befattningshavares inköp av material, inventarier, maskiner, 
fordon, varor och tjänster inom vederbörandes verksamhetsområde, inom ramen för 
gällande budget och i enlighet med giltigt ramavtal eller separat avtal betraktas enligt 
delegationsordningen som verkställighet.  
 

3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Enligt tekniska nämndens reglemente skall nämnden ansvara för drift av 
anläggningarna för biogas och biogödsel. Vår bedömning är att det ingår i driften av 
anläggningarna att tillse att det finns rötbart material att tillgå vilket innebär att 
ansvaret åligger tekniska nämnden. Detta är dock inte tydligt formulerat i reglementet. 
Då ramavtal eller annat avtal saknas gällande inköp av rötbart material samt att 
beloppsgränsen för direktupphandling kommer att överskridas är vår bedömning att 
ansvaret för upphandlingen åligger tekniska nämnden och inte kan ses som ett 
verkställighetsbeslut vilket finns reglerat i gällande delegationsordning.  
Samtidigt är det av vikt att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i 
kommunalförbundet förmedlar erhållen information avseende ärenden som är av vikt 
för Falköpings kommun.  
 
Vi kan konstatera att det saknas rutiner för att bevaka potentiella upphandlingar 
som kan vara aktuella både för biogasverksamheten men det kan också finnas andra 
områden som berörs. Vi rekommenderar därför att kommunstyrelsen skyndsamt 
arbetar fram rutiner för detta samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera 

 
3 Reglemente för tekniska nämnden antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24 §38.  
4 Reglemente för kommunstyrelsen antagen av kommunfullmäktige 2020-02-24 §43.  
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rutinerna. Då kommunstyrelsens reglemente endast indirekt berör biogasverksamheten 
anser vi att kommunstyrelsen bör se över och föreslå förtydliganden, både i 
kommunstyrelsens och i tekniska nämndens reglementen, gällande 
biogasverksamheten.  
 

3.3 Information/kommunikation Falköpings kommun och AÖS 
Iakttagelser 
Vid intervjuerna med de politiska företrädarna, 1:e och 2:e vice ordföranden, 
framkommer att det i den politiska arenan ”ganska tidigt”, det vill säga redan under 
2017, pratats om att koncessionsavtalet löper ut och att Falköping kommun skulle 
behöva gå ut i upphandling. Falköping kommuns representanter i AÖS var negativa till 
detta då kommunen genomfört stora investeringar i biogasanläggningen. AÖS menade 
dock att det koncessionsavtal man hade inte var lagligt.  
 
2:e vice ordförande i kommunstyrelsen anser också att det i dåvarande 
tjänstemannaorganisation (2017) var känt att koncessionsavtalet skulle löpa ut. Vid 
intervjun framkommer också att Falköpings kommuns representanter lyfte i 
diskussionerna i AÖS att det är viktigt att AÖS och Falköping kommun har en dialog så 
kommunen har möjlighet göra en bra upphandling.  
1:e vice ordförande i kommunstyrelsen anser sig ha kännedom att om att det under 
hösten 2019 förts dialog på tjänstepersonsnivå gällande upphandlingen och att det rört 
förfrågningsunderlaget. Från början ingick till exempel inte transporterna vilket var 
Falköpings kommuns starkaste kort då det hade en kort körsträcka. Efter årsskiftet 
2019/2020 är 1:e vice ordförande uppfattning att ingen dialog skett. Vid intervju med 
ordföranden i kommunstyrelsen framkommer att kommande upphandling diskuterats 
vid kommunstyrelsens beredningsmöten under hösten 2019. 
Enligt kommunalförbundets sammanträdesprotokoll daterat 2019-11-25, §38 
Informationsärenden, finns punkten ”Upphandling avfallsbehandling”, där ”Information 
om marknadsläge avfallsbehandling” finns noterat på sidan 14 i protokollet.  
Det följde även med en bilaga till protokollet vilket visade de anbud som lämnats i 
samband med en upphandling av behandling av matavfall i Lidköpings kommun. 
Falköpings kommun var en av anbudsgivarna.  
Vid intervjuerna med representanterna för kommunstyrelsen framkommer att ingen av 
Falköpings representanter var delaktiga vid mötet 2019-11-25, vilket också i god tid 
innan mötet påtalats. När protokollet från mötet distribueras noterar 1:e vice ordförande 
att det finns en informationspunkt gällande avfallsbehandling men att det inte 
framkommer i protokollet att någon upphandling ska starta.  
Av intervjun framkommer att 1:e vice ordförande förväntar sig att det ska komma 
ytterligare information på kommande möte. Det finns dock ingen punkt om 
upphandlingen av avfallsbehandling på kommande möte 21 mars 2020 och 1:e vice 
ordförande ställer heller ingen fråga om detta på mötet.  
 
1:e vice ordförande hade förväntat sig att bli informerad och att få ta del av 
förfrågningsunderlaget, dock utan att vara med och påverka, gällande en så stor och 
viktig fråga. 1:e vice ordförande har i efterhand fått reda på att upphandlingen redan 
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låg ute vid denna tidpunkt, 21 mars 2020. Efter samtal med andra ledamöter i 
direktionen konstaterar 1:e vice ordförande att de inte heller kände till att 
upphandlingen låg ute vid denna tidpunkt.  
Vid intervju med ordförande och 1:e vice ordförande i tekniska nämnden framkommer 
att de kände till att upphandling var på gång men de anser att den information som 
nådde dem var bristfällig. Tekniska nämndens ordförande anser att upphandlings- 
ansvaret inte låg hos tekniska nämnden.  
 
Vid intervjuerna med tjänstepersonerna framkommer också att tidpunkten strax innan 
och under upphandlingen sammanföll med en sårbar personalsituation i kommunen 
med frånvaro i chefsledet, en tillförordnad kommundirektör och en hög 
arbetsbelastning bland befintlig personal på plats, vilket enligt tjänstepersonerna med 
stor sannolikhet påverkat situationen.  
Vid intervju med förbudschefen i AÖS framkommer att han både under 2019 och 2020 
tagit initiativ till ett antal möten och samtal med olika befattningshavare inom 
Falköpings kommun när det gäller upphandlingen. Fyra veckor innan 
upphandlingsenheten i Skövde kommun annonserade anbudsförfrågan informerade 
förbundschefen vid ett möte med tjänstepersonsorganisationen i Falköpings stadshus 
muntligt att upphandlingen var nära förestående. Förbundschefen anser att han lämnat 
fullödig information gällande upphandlingen. Enligt ordförande i AÖS är inte rutinen att 
tjänstepersoner informerar om kommande upphandlingar inom AÖS och direktionen 
godkänner inte förfrågningsunderlag innan upphandlingar startar. Detta sker på 
tjänstemannanivå, för att kunna agera utifrån en oberoende plattform. Någon 
detaljerad diskussion gällande upphandlingar sker inte heller på direktionsmöten. AÖS 
köper upphandlingsstöd av Skövde kommun. Upphandlingen utannonserades i 
Tendsign.  
 

3.3.1 Kommentarer och bedömning 
Vi kan konstatera efter genomförda intervjuer och efter protokolläsning att det var känt 
både inom de politiska leden och i tjänstemannaorganisationen att upphandling skulle 
ske. Det framkom dock inte tydligt exakt när i tiden detta skulle ske annat än att det var 
nära förestående då det var mindre än ett år kvar innan befintligt avtal löpte ut. Det 
fanns dock en förväntan hos Falköpings kommun att de skulle få tydligare information 
gällande upphandlingen. Det framkommer dock inte vid intervjuer med representanter 
för AÖS att så brukar vara fallet vid andra upphandlingar som genomförs inom 
förbundet och att denna upphandling därmed skulle avvika från tidigare rutiner.  
 
Vår bedömning är därför att det inte fanns någon skyldighet för AÖS att ytterligare 
informera om att upphandlingen fanns ute utan att ansvaret gällande att hålla sig 
uppdaterade om upphandlingen låg på Falköpings kommun och dess representanter.  
 
Av granskningen framkommer vidare att Falköpings kommun har tidigare deltagit i 
liknande upphandling vad avser hantering av matavfall.  
 
Vid intervjuerna framkommer att frånvaro i chefsled samt hög arbetsbelastning 
sammanfallit med upphandlingstidpunten. Vår bedömning är att det finns risk att detta 
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kan ha bidragit till att upphandlingen missades. Vi rekommenderar därför att åtgärder 
vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att verksamheten fungerar 
tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.  
 

3.4 Vidtagna åtgärder med anledning av uppkommen situation 
Iakttagelser 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 19 augusti 2020 §143 att en 
förvaltningsövergripande granskning av kommunens arbete i samband med den 
missade upphandlingen av matavfall. Kommunstyrelsen erhåller en redovisnings vid 
sammanträdet 20 november 2020 §186.   
 
Kommunledningsförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen har i 
den interna granskningen identifierat ett antal områden där brister finns. Granskningen 
har noterat att det saknas rutiner för bevakning av framtida upphandlingar.  
 
Granskningen har också konstaterat att det funnits en förväntan från kommunen att få 
mer information gällande upphandlingen samt att kommunen vid tidpunkten för 
upphandlingen befann sig i en sårbar personalsituation. Den interna granskningen har 
även identifierat ett antal områden som behöver ses över. Det gäller bland annat 
översyn av reglemente, dialog med upphandlingsenheten i Skövde, översyn av 
ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen och tekniska nämnden, säkerställa 
bevakning av kommande upphandlingar samt utbildningsinsatser gällande att lämna 
anbud.  
 
Kommunchefen leder en arbetsgrupp som ansvarar för att identifierade åtgärder blir 
genomförda. Ansvaret att bevaka upphandlingar av matavfall har tilldelats tekniska 
chefen och upphandlingsenheten i Skövde skall hjälpa till att sätta rutinerna för denna 
bevakning. Övriga föreslagna åtgärder är inte påbörjade vid tid för granskningen.   

3.4.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att den viktigaste och mest akuta åtgärden, att förtydliga ansvaret 
gällande vem som ska bevaka kommande upphandlingar, är påbörjad men vi 
rekommenderar att även övriga åtgärder verkställs så snart som möjligt.  

3.5 Upphandling av konsult 
Iakttagelser 
Förutom lagen om offentlig upphandling (LOU) finns styrdokument som Policy för 
upphandling och inköp samt Riktlinje för upphandling och inköp som tillsammans med 
framtagna mallar för direktupphandling, förfrågningsunderlag och tilldelningsbeslut 
reglerar hur arbetet med upphandlingar ska genomföras i Falköpings kommun. Det 
finns en central inköpssamordnare som samordnar inköp, avtal och 
direktupphandlingar vilket kompletteras med en förvaltningsspecifik organisation där 
förvaltningschefen ansvarar för att nödvändig inköpskompetens upprätthålls. Det sker 
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bland annat genom att i samråd med inköpssamordnaren utse lämpliga 
inköpsansvariga och direktupphandlare inom respektive förvaltning.  
När upphandlingar överstiger direktupphandlingsgränsen ska enligt Riktlinje för 
upphandling och inköp en beställning göras till upphandlingsenheten i Skövde kommun 
som Falköpings kommun har ett samverkansavtal gällande upphandlingsstöd med. 
Enligt Policy för upphandling ska upphandlingar i Falköpings kommun ”utföras 
affärsmässigt och utnyttja de konkurrensmöjligheter som finns”.  
I samband med att chefen för hållbar utveckling och tillika ansvarig för strategiska 
frågor runt biogasen slutar och påbörjar en anställning hos Sweco Enwironment 
genomförs en direktupphandling med Sweco där uppdraget är att den före detta chefen 
för hållbar utveckling ska få tid för överlämning. Därutöver ingår att avsluta vissa 
ärenden som inte kunnat delegeras till annan person. Avtalet tecknas 2020-10-06 och 
skrivs under av kommunchefen. Avtalet gäller för tre månader till en beräknad kostnad 
på 300 tkr. Timpriset uppgår till 1 100 kr/timme exkl moms och konsulten har rätt att 
fakturera för omkostnader och resor efter överenskommelse med kunden. Det 
genomförs ingen konkurrensutsättning med motiveringen att det avser en överlämning 
från tidigare anställd samt arbete avseende ärenden som inte har kunnat vidare -
delegeras och ärenden som inte har hunnit avslutas.  
Avtalet förlängs 2020-11-03 till att gälla första kvartalet 2021. I samband med 
förlängningen utökas beräknad kostnad till 400 tkr. Kommunchefen har enligt egen 
uppgift haft kontakt med Falköpings kommuns upphandlingsstöd i samband med 
upphandlingen.  
2020-10-21 har offert och avtalsförslag inkommit från Unik Resurs i Sverige AB med 
benämningen Verksamhetsutveckling Biogas. Enligt avtalsförslaget vill kommunen ha 
hjälp med att ta fram en strategi för hur kommunen ska hantera biogasfrågan avseende 
driftsform, råvaror, biogödselaffär samt utvecklad biogasaffär. I uppdraget ingår också 
att utveckla relevanta nätverk, kontakter och affärer avseende råvaruförsörjning, 
biogödselavsättning och biogasmarknad.  
 
Falköping kommun efterfrågar i offertförfrågan en erfaren person. Efter genomgång av 
marknaden när det gäller att tillhandahålla efterfrågad kompetens hittades inte några 
ytterligare förslag på konsulter vilket medförde att endast en aktör tillfrågades för detta 
uppdrag. Uppdraget ska enligt avtalsförslaget genomföras på löpande timbasis med 
nära avstämning med kundens kontaktperson. Timpriset uppgår till 1 250 kr/timme exkl 
moms och konsulten har rätt att fakturera för omkostnader och resor efter 
överenskommelse med kunden. Avtalet är för Falköpings kommun undertecknat 2020-
11-03 av kommunchefen som enligt egen uppgift haft kontakt med Falköpings 
kommuns upphandlingsstöd i samband med upphandlingen.  
 
Till och med inledningen av februari månad uppgår, enligt företrädare för 
verksamheten, köpet av konsult enligt detta avtal till ca 200 tkr och är beräknat att 
uppgå till 600 tkr då uppdraget bedöms vara klart vilket preliminärt antas ske i augusti 
2021. 



 

 12 
© 2021 KPMG AB. All rights reserved. 

Document classification: KPMG Confidential 

 

Falköpings Kommun 
 Granskning av rutinerna, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende upphandlingen av 

  
 2021-03-25 

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Vi kan konstaterat att båda upphandlingarna har genomförts som direktupphandling då 
upphandlingsgränsen inte bedömts uppnås. Blankett för dokumentation av 
direktupphandling har använts och diskussion har enligt uppgift skett med kommunens 
upphandlingsstöd i samband med båda upphandlingarna. Däremot har en formell samt 
dokumenterad konkurrensutsättning inte ägt rum, där endast en aktör har formellt 
tillfrågats. Vidare har underlaget inte diarieförts.  
Vi anser att kommunstyrelsen bör vidta åtgärder för att säkerställa att policy och 
riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.  
 

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att avsaknad av vissa 
rutiner, otydlighet gällande ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och tekniska 
nämnden och otydlig kommunikationen mellan Falköpings kommun och AÖS som 
bidragit till ett förväntningsgap samt att upphandlingstillfället sammanfallit med en 
sårbar personalsituation sammantaget medfört att upphandlingen av matavfall 
missades.  

4.1 Rekommendationer 
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer:  

• att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka 
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera rutinerna. 

• att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som åligger 
kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogasverksamheten.  

• att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som ingår i drift av 
biogasanläggningen.  

• att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all verksamhet 
fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals frånvaro.  

• att åtgärder vidtas för att säkerställa att policy och riktlinjer för upphandling 
efterlevs fullt ut vid samtliga upphandlingar.  

• att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i AÖS har ett ansvar att 
säkerställa att frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig 
information delges berörda verksamheter.      
 

KPMG AB  
 
Eva Henriksson 
Specialist 
Verksamhetsrevisor 
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§ 98 Dnr 2021/00191  

Svar på kommunrevisionens granskning av rutiner, 
ansvarsfördelning och kommunikation kring 
upphandling av matavfall till biogasanläggningen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till 

kommunrevisionen.  

Bakgrund 
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 
områdena rutiner, ansvarsfördelning samt kommunikation avseende 
upphandling av matavfall. 
Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer. 

 Att kommunstyrelsen skyndsamt arbetar fram rutiner för att bevaka 
upphandlingar samt vidtar nödvändiga åtgärder för att implementera 
rutinerna.  

 Att kommunstyrelsens reglemente förtydligas gällande vad som 
åligger kommunstyrelsen att ansvara för gällande biogas-
verksamheten. 

 Att tekniska nämndens reglemente förtydligas gällande vad som 
ingår i drift av biogasanläggningen. 

 Att åtgärder vidtas för att säkra upp så långt det är möjligt att all 
verksamhet fungerar tillfredsställande även vid ordinarie personals 
frånvaro. 

 Att kommunstyrelsen tillser att åtgärder vidtas för att säkerställa att 
policy och riktlinjer för upphandling efterlevs fullt ut vid samtliga 
upphandlingar. 

 Att kommunstyrelsen i egenskap av enda representant i Avfalls-
hantering Östra Skaraborg (AÖS) har ett ansvar att säkerställa att 
frågor av intresse för Falköpings kommun följs upp samt att viktig 
information delges berörda verksamheter. 

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 
och tekniska nämnden för yttrande med frågeställningen vilka åtgärder 
nämnderna avser att genomföra. 

Förvaltningens bedömning 
Kommunstyrelsen beslutade 19 augusti 2020, § 143, att en förvaltnings-
övergripande granskning av kommunens arbete i samband med den missade 
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upphandlingen av matavfall skulle genomföras. Redovisning skedde till 
kommunstyrelsen den 20 november 2020, § 186. 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen identifierat förbättringsområden. Kommundirektören har 
tillsatt en arbetsgrupp som ansvarar för att identifierade åtgärder blir 
genomförda.  
Nedan kommenteras respektive punkt i revisionsgranskningen. 

Rutiner för att bevaka upphandlingar 
Som tidigare konstaterats i den interna granskningen agerar kommunen inom 
upphandlingsområdet först och främst som köpare av varor och tjänster 
genom avrop från befintliga ramavtal, genom upphandlingar eller direktupp-
handlingar. Det förekommer ytterst sällan att kommunen lämnar ett anbud 
och därmed säljer sina tjänster. Anledningen till det är att det sällan är 
kompetensenligt för kommunen att sälja varor eller tjänster och inte något 
som kommunen får lov att göra om det inte framgår av lag. De bevaknings-
rutiner som finns inom upphandlings- och inköpsområdet avser därför 
befintliga avtal, inte potentiella upphandlingar som kommunen avser att 
lämna anbud i. 
För de fall det fattas politiskt beslut om att Falköpings kommun ska sälja 
varor eller tjänster inom fler områden och det då blir aktuellt att bevaka 
annonserade upphandlingar från kundsidan, kommer dock en övergripande 
guide för bevakning av annonserade upphandlingar tas fram.  
Ansvaret att bevaka upphandlingar av matavfall har av kommundirektören 
tilldelats samhällsbyggnadsförvaltningen, som har bevakning på området.  

Förtydliganden av reglementen 
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
initierat ett arbete med översyn av tekniska nämndens och kommun-
styrelsens reglementen utifrån att ansvaret för biogasverksamheten behöver 
förtydligas.  

Säkra upp en fungerande verksamhet vid frånvaro 
För att säkerställa att arbetet fungerar fullt acceptabelt även vid ordinarie 
personals frånvaro kommer scenariot att lyftas i respektive chefsled för 
vidare dialog. En översyn kommer att göras kring strukturer med syfte att 
säkerställa att rutiner finns och att återrapporteringsinsatser tas om hand även 
vid ett personalbortfall.  

Säkerställande av att policy och riktlinjer för upphandling efterlevs 
Utbildningsinsatser genomförs regelbundet med behöriga inköpsansvariga på 
förvaltningarna genom inköpssamordnaren och kommer att fortsätta hållas 
kontinuerligt. Rutinerna för att säkerställa att nyanställda chefer får 
information och utbildning kommer att ses över.  
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Kommunjuristen har under våren hållit i utbildningar för ledningsgrupper 
och delegater om delegationsbestämmelser och om undertecknande av avtal.  

Representation Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) 
Falköpings kommun är representerat med en ledamot och en ersättare i AÖS. 
Den politiska representationen kan dock aldrig ersätta arbetet på tjänste-
personsnivå. Enligt uppgifter från AÖS finns ingen rutin att direktionen ska 
godkänna förfrågningsunderlag innan upphandlingar startar, detta är ett 
arbete som sker på tjänstepersonsnivå. Någon detaljerad diskussion gällande 
upphandlingar sker inte heller på direktionsmöten.  
Som ett sätt att säkerställa att den information som ändå ges på direktions-
möten kommer kommunstyrelsen till del, kommer den informationspunkt 
som finns som en standardpunkt på kommunstyrelsen - ”Rapport från arbetet 
i Skaraborgs kommunalförbund”- utvidgas till ”Rapport från arbetet i 
kommunalförbunden”. 

Finansiering 
Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 70/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-11  
Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-04-01 
Granskningsrapport från KPMG, 2021-03-25      
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen 
Linda Karelid, kanslichef                



        
Kommunrevisionen 

 

         Missiv 

 
 
 
 

Till kommunstyrelsen för yttrande 
 
Till kommunfullmäktige för kännedom 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Granskning av investeringen avseende biogasanläggningen 

På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av rubricerade 
område.  

Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer:  

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom ramen för 
sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa tillgång till matavfall eller 
annat substrat framöver. 

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade skatte-
förändringar påverkar biogasverksamheten då denna information behöver  
finnas inför kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  

 
Kommunrevisionen överlämnar härmed revisionsrapporten till nämnderna för yttrande 
med följande frågeställningar:  
 

- Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser ni att 
genomföra? 

 
 
Svaret ska vara revisorerna tillhanda senast den 2 juni 2021.  
 
Granskningsrapport bifogas denna skrivelse. 
 
2021-04-01 

                                              
 

Lars Elinderson                                                           Anna Johansson 
Revisionens ordförande                                              Vice ordförande 
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1 Sammanfattning 
 
Vi har av Falköpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska investeringarna i 
biogasanläggningen.  Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma 
om investeringarna i biogasanläggningen har föregåtts av ändamålsenliga 
beslutsunderlag och en tillräckligt omfattande riskanalys. 
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringarna i 
biogasanläggningen har delvis föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag men saknat 
en tillräckligt omfattande riskanalys vilket vi anser är en brist.  
Vi konstaterar inledningsvis att Falköpings kommun har tydliga styrdokument gällande 
investeringsprocessen som helhet. Ansvarsfördelning och tidplaner för 
investeringsprocessen framgår tydligt. Vi kan konstatera att investeringarna i 
biogasanläggningen följer gällande investeringsprocess.  
Det finns framförallt två rapporter, en från SWECO (2012)1 och en från WSP (2013)2 
som legat som grund gällande biogasverksamhetens utveckling. Tjänsteutlåtanden 
inför beslut baseras till stora delar på dessa rapporter kompletterat med eget material.  
Båda rapporterna framhåller att en stegvis utveckling av biogasanläggningen bör ske 
och att detta uppnås genom investeringar i tre steg. Rapporterna innehåller ett flertal 
scenarion med förändring av antaganden hos ingående parametrar. Det finns 
dessutom en kortfattad känslighetsanalys. Rapporterna är dock från 2012 respektive 
2013 och därmed finns risk att de antagandena om prisutveckling, 
marknadsförutsättningar med mera inte längre är giltiga. Vår bedömning är därför att 
en genomgång och eventuell uppdatering av ingående parametrar hade behövts 
genomföras inför beslutet om ny rötkammare 2017. 
Vi anser vidare att känslighetsanalyserna hade kunnat vara mer omfattande. Vi kan 
heller inte se att det funnits någon tydlig riskbedömning och konsekvensanalys 
gällande tillgång på matavfall inför besluten vilket vi anser är en brist. Det är först nu 
under 2020 som utredning gällande alternativ till matavfall utreds.  
Vår noterar vidare att investeringarna följts upp enligt Falköpings kommuns 
styrdokument. Vi konstaterar dock att intresset inom kommunstyrelsen av hur det går 
med investeringarna i biogasanläggningen har varit lågt. Vi tycker att detta är aningen 
överraskande då intresset inför investeringsbesluten varit stort.  
Vi konstaterar att biogasanläggningen hittat matavfall från andra källor än AÖS sedan 
avtalet upphörde, vilket vi anser är bra. Detta faller inom ramen för tekniska nämndens 
driftsansvar och detta arbete bör fortgå. Vi anser att det även ligger på 
kommunstyrelsen som ansvarig för strategiska beslut likväl som inom ramen för sin 
uppsiktsplikt att intensifiera arbetet med att säkerställa tillgången till matavfall eller 
annat substrat framöver. 
Vi anser också att en ordentlig genomgång av hur beslutade skatteförändringar 
påverkar biogasverksamheten bör lämnas till kommunstyrelsen som bör ha detta inför 

 
1 Rapport Falköping rötkammarutredning, Sweco Environment AB, 2012-11-28, uppdragsnummer 
1834446000 
2 Rapport Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning, WSP Process, 2013-09-25. 
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kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  
 
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer: 
 

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom ramen för 
sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa tillgång till matavfall eller 
annat substrat framöver. 

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade 
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna information behöver 
finnas inför kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  
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2 Inledning 
Vi har av revisorerna i Falköpings kommun fått i uppdrag att granska investeringen 
avseende biogasanläggningen. Granskningen har aktualiserats mot bakgrund av att 
kommunen missade att delta i en upphandling via kommunalförbundet AÖS, avseende 
hantering av medlemskommunernas matavfall.  
Biogas är en unik tillgång för samhället. Biogas används bland annat för uppvärmning 
och som fordonsgas. Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken där samhällets avfall blir till 
förnybar energi och biogödsel. Biogasen bidrar också till att nå samhällets miljö- och 
klimatmål vilket är en anledning till att många kommuner och kommunala bolag 
investerat i biogasanläggningar så även Falköpings kommun.  
För en så stor investering som den satsning som Falköping kommun gjort på 
biogasanläggningen är det väsentligt att investeringen följer en väl utarbetad plan som 
är förankrad hos kommunens beslutande organ, att en rättvisande ekonomisk kalkyl 
har beräknats och använts som underlag för investeringen, att kontinuerlig uppföljning 
görs av inventeringen och dess ekonomiska utfall under investeringsprocessen för att 
upptäcka och hantera avvikelser i tid samt att ansvariga hos kommunen får kontinuerlig 
rapportering av hur investeringsprocessen fortskrider. Det är också viktigt att en risk 
och eller känslighetsanalys genomförts av strategiskt viktiga delar av investeringen 
vilket bland annat kan omfatta framtida materialförsörjning. 
 

2.1 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen har varit att bedöma om investeringarna i 
biogasanläggningen har föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag och en tillräckligt 
omfattande riskanalys. Följande revisionsfrågor har legat till grund för granskningen: 

- Hur har investeringsprojekteten i biogasanläggningen varit organiserat?  
- Finns en tydlig ansvarsfördelning bland aktörer kopplade till projektet?  
- Vilken tidplan, antaganden och underlag/kalkyler har projektet baserats på? Har 

dessa kalkyler varit ändamålsenliga och tillräckligt omfattande?  
- Genomfördes känslighetsanalys och/eller konsekvensanalyser gällande 

befarade problem, till exempel materialförsörjning, som kunde uppstå under 
projektets genomförande samt uppstå i framtiden?  

- Har försörjning av biologiskt material säkerställts i investeringsunderlaget?  
- Vilka beslutsunderlag har politiken fått ta del av i samband med beslut? Har 

dessa varit tillräckligt omfattande och tydliga?  
- Hur och till vilka instanser/nivåer har avstämning/uppföljning av projektet 

genomförts?  
- Vilka avvikelser har noterats under projektets gång och vilka åtgärder har 

vidtagits?  
- Hur ser försörjningen av biologiskt material ut idag och hur bedöms den vara på 

lång sikt?  
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- Sverige har t.o.m. den 31 dec 2020 beviljats undantag från beskattning av 
flytande biomedel. Skattebefrielsen kan komma att slopas fr.o.m. årsskiftet. Har 
kommunstyrelsen genomfört någon analys av hur en eventuell förändring av 
skattereglerna påverkar biogasanläggningens framtid? 

Granskningen omfattar investeringsprojektet avseende biogasanläggningen. 
Granskningen avser kommunstyrelsen.  
 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller interna regelverk och policys.  

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av relevanta dokument.  Det 
har även genomförts intervjuer/avstämningar med;  

- Kommunstyrelsens ordf. 1.e vice ordf., 2.e vice ordförande  
- Kommundirektör, ekonomichef, kanslichef samt teknisk chef 

 

3 Resultat av granskningen 
3.1 Investeringsprocessen i Falköpings kommun 

Dokumenten Policy för verksamhets- och ekonomistyrning3 samt Riktlinjer för 
verksamhets- och ekonomistyrning4 reglerar budgetprocessen i Falköpings kommun.  
Budgetprocess sker i olika steg och omfattar följande delar:  

• mål- och omvärldsanalys  

• investeringar  

• kommunövergripande budgetprocess  

• nämndernas budgetprocess  

• uppföljning och analys 
Enligt styrdokumenten ska förvaltningarnas investeringsbehov bereds på 
förvaltningsnivå. Förvaltningarna ska enligt riktlinjen senast i september månad 
inkomma med investeringsbehov för planperioden. Vid bedömningen ska hänsyn tas till 
kommunens styrprinciper för lokalförsörjning enligt policy för lokalförsörjning och 
byggnadsinvesteringar. Kommundirektören ansvarar för att sammanställa kommunens 
investeringsplan vilken omfattar kommunens lokalförsörjningsplan samt kommunens 
plan för övriga investeringar.  

 
3 KF 2018-02-26 §46  
4 KS 2018-02-07§37 
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Behov av byggnadsinvesteringar, tillsammans med övriga lokalförsörjningsbehov så 
som verksamhetsanpassningar och ökade/minskade behov av lokalytor, lämnas till 
lokalsamordnaren senast i september månad. Behov av övriga investeringar lämnas till 
budgetsamordnaren senast i september månad. Kommundirektören ansvarar för att 
kommunledningsgruppen senast under oktober månad sammanställer kommunens 
behov av övriga investeringar och tar fram ett förslag till en långsiktig plan för övriga 
investeringar. 
Kommundirektören överlämnar enligt riktlinjen i november månad 
kommunledningsgruppens förslag till ny investeringsplan till politiken för beredning. 
Investeringsplanen beslutas av kommunstyrelsen senast i samband med att 
budgetförutsättningarna antas i februari månad.  Kommunfullmäktige antar 
kommunens övergripande budget och flerårsplan. 
Efter att kommunfullmäktige fastställt slutliga budgetramar och övergripande mål har 
kommunstyrelsen och nämnderna enligt riktlinjen fram till december månad att arbeta 
fram sina nämndsbudgetar vilka ska innefatta såväl eventuella nämndspecifika delmål 
som verksamhetsplan. Beslut om nämndsbudgeten ska fattas senast januari månads 
utgång. Nämnden svarar enligt riktlinjen för att verksamheten bedrivs inom den av 
kommunfullmäktige fastställda budgetramen. Ansvarig nämnd har rätt till att fritt 
omdisponera medel inom tilldelad driftbudget för aktuellt budgetår under förutsättning 
att verksamhetsinriktning inte ändras. 
Alla ny- och reinvesteringar i byggnader, anläggningar, utrustning och inventarier 
beslutas av respektive nämnd inom tilldelad investeringsram. Ramen för 
investeringsbudgeten bygger på den investeringsplan som tagits fram i 
budgetunderlaget. Ansvarig nämnd har rätt att fritt omdisponera medel mellan olika 
investeringsprojekt inom tilldelad investeringsram för aktuellt budgetår. Utrymme för 
eventuella ökade driftskostnader ska i första hand skapas genom besparingar och 
prioriteringar inom tilldelad ram. Investeringsprojekt, som inte påbörjats under 
budgetår, måste omprövas i investeringsplanen nästkommande år tillsammans med 
det årets föreslagna investeringsprojekt. För att nämnden inte ska behöva avbryta 
pågående projekt vid årsskifte får nämnd ombudgetera för projektet avsatta medel 
mellan åren. 
Om en nämnd vid uppföljning prognostiserar en betydande avvikelse mot budget 
åligger det, enligt riktlinjen, nämnden att omedelbart vidta åtgärder, så att 
verksamheten kan rymmas inom fastställd budgetram. Budgetavvikelsen ska, enligt 
riktlinjen, i första hand täckas genom omdisponering av medel inom nämndens 
budgetram. Om en nämnd vill göra en omfördelning från beslutad driftsbudget till 
investeringsbudget, ska en sådan framställan göras av berörd nämnd till 
kommunfullmäktige som beslutar om budgetramen kan ändras.  
För att få veta om de mål som kommunfullmäktige och de delmål som nämnden 
beslutat om kommer att uppnås ska kontinuerlig uppföljning av resultat göras. Genom 
att följa upp och analysera resultat får nämnden kännedom om vad som fungerar bra 
och vad som behöver förbättras. Uppföljning och analys blir därför viktiga bitar i den 
kommunala styrprocessen och ska ske systematiskt och kontinuerligt. 
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3.1.1 Kommentarer och bedömning 
Vi bedömer att kommunstyrelsen har tydliga styrdokument gällande 
investeringsprocessen. Ansvarsfördelning och tidplaner för investeringsprocessen 
framgår tydligt. Vi kan konstatera att investeringarna i biogasanläggningen följer 
gällande investeringsprocess.  
 

3.2 Beslut gällande Biogas 
Iakttagelser 
Kommunfullmäktige i Falköpings kommun antog 2010-12 en vision för biogasutvecklingen 
som lyder:  
 
Visionen för Falköpings kommun är att skapa ett hållbart samhälle med ett uthålligt och 
robust energisystem. Biogasen har en viktig   roll i energisystemet. Den är lokalt 
producerad och en förnybar energibärare där samverkan mellan stad och land ger 
effektivitet och skalfördelar. Biogassystemet skapar ett kretslopp av näringsämnen och 
bidrar till långsiktigt lönsam utveckling av näringslivet inom den gröna näringen. Falköping 
ska bli en exportör av biogas och driva utvecklingen framåt i Västsverige. 
  
Ett mål i visionen var att utveckla drift och produktion vid biogasanläggningen på 
Hulesjön. På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde SWECO under 2012 en 
förstudie5 i samarbete med avdelningen för strategisk utveckling, VA-avdelningen och 
Biogasavdelningen på Falköpings kommun.  
Enligt kommunstyrelsen 2013-02-06 §39 beslutas att en detaljprojektering avseende 
utbyggnad av biogasanläggningen på Hulesjön utifrån förslaget i SWECOs rapport. 
Detaljprojekteringen bedöms kosta 1,2 mkr och skall finansieras med investeringsmedel. 
SWECOs rapport finns bilagt ärendet till kommunstyrelsen.  
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2013-05-07 §121 antas en konsult för att genomföra 
detaljprojektering av utbyggnaden av biogasanläggningen i Hulesjön. Vid 
detaljprojekteringen som inleddes med en rapport om utvecklingens av 
biogasanläggningen6 framkom att det fanns begränsningar i systemen runt en ny 
rötkammare.  
Kommunstyrelsen beslutar 2014-04-09 §72 att investera 9,6 mkr i en 
mottagningsbyggnad. Till ärendet bifogas förutom ett tjänsteutlåtande Rapporten om 
Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning samt Detaljprojektering mottagningsbyggnad.  
Kommunstyrelsen beslutar 2016-02-10 §35 att investera 13 mkr i en utbyggnad av 
förbehandlingsanläggningen vid Hulesjön. I tjänsteutlåtandet i ärendet hänvisas till 
förstudien. Investeringen ska enligt beslutet finansieras inom befintlig investeringsbudget 

 
5 Rapport Falköping rötkammarutredning, Sweco Environment AB, 2012-11-28, uppdragsnummer 
1834446000 
6 Rapport Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning, WSP Process, 2013-09-25. 
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för biogasverksamheten år 2016 tillsammans med beviljade statliga medel från 
Klimatklivet på 3,9 miljoner kronor. 
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-09-06 §110 tillåts enligt punkt ett i beslutet en 
investering om som mest 15 mkr i en ny rötkammare vid biogasanläggningen i Hulesjön. 
Investeringsmedel för biogasverksamheten för 2018 ska användas och beslutet gäller 
under förutsättning att Naturvårdsverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.  
Punkt två innebär att Kommunstyrelsen investerar som mest 3 miljoner kronor i en 
högtryckkompressor med anslutning för flaktankning vid biogasanläggningen Hulesjön 
med investeringsmedel för biogasverksamheten för år 2018, under förutsättning att det 
finns intresserade köpare som kan använda biogas som processenergi eller liknande 
samt att Naturvårdverket beviljar bidrag genom Klimatklivet.  
Enligt punkt tre i beslutet ger kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag att 
förhandla med Göteborg Energi AB och att förvärva uppgraderingsanläggningen inom 
ramen för biogasverksamheten tilldelade investeringsmedel för år 2017.  
Vid kommunstyrelsen sammanträde 2018-10-10 §145 lämnas information hur arbetet 
har fortskridit sedan kommunstyrelsens beslut gällande byggnation av rötkammare vid 
biogasanläggningen Hulejön i september 2017. Det framkommer till exempel att 
gällande den andra beslutspunkten om att möjliggöra leverans av biogas till industrin 
och i första hand Falköpings Mejeri så har Falköpings Mejeri under det gångna året valt 
en annan energilösning som gör att de byter ut sin olja till stor del, vilket är positivt för 
Falköping, men det innebär att planerna på att använda Falköpings kommuns biogas 
inte längre är aktuella. I enlighet med tredje beslutspunkten har förhandlingar med 
Göteborg Energi förts under en lång period, då en försäljning initierats av Göteborg 
Energi. Någon överenskommelse har inte uppnåtts så Göteborg Energi har beslutat att i 
dagsläget behålla uppgraderingsanläggningen. 
Tekniska nämnden beslutar 2019-02-18 § 23 att teckna avtal med anbudsgivare inom 
byggentreprenad samt maskinentreprenad för utförande av ny rötkammare på Hulesjöns 
biogasanläggning.  
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §41 att investeringsbudgeten 2020 utökas 
med 3,9 mkr för en ny rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön. Enligt beslutet 
uppgår den totala investeringen till 29,8 mkr varav kommunen finansierar 18,8 mkr och 
bidrag från Klimatklivet uppgår till 10,9 mkr.  Enligt tjänsteutlåtandet är 14,9 miljoner 
kronor redan budgeterade i 2019 års budget och 3,9 miljoner kronor krävs i budget för år 
2020 för att göra investeringen. Detta med förbehåll att kommunfullmäktige beslutar om 
att ombudgetera de enligt tekniska nämnden föreslagna medlen från 2018.  
Kommunfullmäktige beslutar 2019-04-29 §36 att ombudgetera 13,6 mkr för biogas 
från 2018 till 2019.  
Vid intervju med de politiska företrädarna framkommer dock att det skett en hel del 
diskussioner framförallt längre tillbaka gällande beslut om investeringarna i 
biogasanläggningen kopplat till ett miljöperspektiv. Det var enligt företrädarna för 
politiken en medveten miljösatsning där även viss investering skett inom vindkraft. Inför 
beslutet 2017-09-06 gällande en ny rötkammare diskuterades det intensivt enligt en 
politisk företrädare huruvida investeringens skulle genomföras. Hur stort ansvar ska 
kommunen ta kontra att gå före med gott exempel? Enligt företrädaren var det känt 
redan inför detta beslut att koncessionsavtalet skulle löpa ut. Det diskuterades enligt 
företrädaren inom kommunstyrelsen och det påtalades att diskussioner måste föras med 
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AÖS så de blev medvetna om att kommunen planerade denna stora investering och 
därmed skulle vara i behov av matavfall framöver. Vid intervjuerna framkommer att 
diskussionerna förekommit förutom vid kommunstyrelsesammanträdena även vid det 
som tidigare kallats onsdagsberedning och numer strategisk beredning.  

3.2.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att det finns politiska beslut i kronologisk ordning som följer den 
utveckling som biogasanläggningen genomgått över tid. Vi anser dock att vissa 
underlag/bilagor hade kunnat förtydligas, (se avsnitt 3.3).  
 

3.3 Underlag till beslut 
Iakttagelser 
Rapport Falköping rötkammarutredning, SWECO Environment AB, 2012-11-28 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde SWECO en förstudie, Rapport Falköping 
rötkammarutredning, daterad 2012-11-28, i samarbete med avdelningen för strategisk 
utveckling, VA-avdelningen och Biogasavdelningen på Falköpings kommun.  
Målsättningen med utredning var att på sikt säkra en god och stabil biogasproduktion 
utifrån de förutsättningar som råder i Falköping. Ett 0-alternativ och fyra olika alternativa 
lösningar har utretts. De huvudsakliga parametrarna för utvärdering av vilken lösning 
SWECO rekommenderar att gå vidare med baseras på ekonomi, miljö och produktion. 
SWECO förordar starkt Falköpings kommun att gå vidare med alternativ E, vilket 
innebär att en befintlig rötkammare behålls för rötning av slam från VA, en befintlig 
rötkammare behålls för rötning av hushållsavfall och en ny rötkammare om ca 2000 m3 
uppförs för rötning av hushållsavfall. Fettavskiljarslammet från mejeriet som idag rötas 
av VA övergår i detta alternativ till rötningen av hushållsavfall.  
Alternativ E förutsätter att insamlingen och mottagningen av organiskt avfall ökar till 6 
000 ton per år jämfört med dagens ca 1 700 ton per år. Investeringen beräknas uppgå 
till cirka 12,6 miljoner kronor och produktionen av fordonsgas beräknas vid mottagning 
av 6 000 ton hushållsavfall öka till drygt 10 GWh jämfört med dagens 3,6 GWh. 
SWECO:s bedömning är att man med investering och mängder enligt ovan bör kunna 
nå ett ekonomiskt nollresultat på några års sikt. Förändring av ingående nyckeltal 
påverkar driftsekonomin därför har ytterligare ett scenario alternativ E2 beräknats där 
vissa parametrar justerats något. För detaljerad genomgång av gällande antaganden av 
ingående parametrar hänvisas till rapporten.    
 

Rapport Utveckling av Hulesjöns biogasanläggning, WSP Process, 2013-09-25 
 

Enligt rapporten om utvecklingen av biogasanläggningen framkom att det fanns 
begränsningar i systemen runt en ny rötkammare. Begränsningarna bestod av lagkrav, 
tillståndsvillkor samt processernas kapacitet. Utgångspunkten i rapporten är att 
Biogasen i Falköping ska vara en lönsam affär. Det finns också antagande om ökade 
leveranser av matavfall från kommunalförbundet Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS, 
åren 2013-2017. För att kunna hantera de ökade mängderna behövs enligt rapporten en 
utveckling av biogasanläggningen enligt tre steg:  
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2014 - Utbyggnad förbehandlingen med omlastningsplatta, 8 mkr  
2014 - Hygienisering, 9 mkr 
2016 - Byggnation av ny rötkammare, 13 mkr 
I rapporten genomförs en ekonomisk analys som visar att rörelseresultatet är positivt per 
år från och med 2015 när de första föreslagna investeringarna är tagna i drift. 
Kassaflödet bedöms bli positivt år 2031 givet att anläggningen blir helt utbyggd.  
Rapporten avslutar med en känslighetsanalys för tre parametrar; ökat gaspris 2018 när 
avtalet ska omförhandlas, om investeringen i steg 3 ny rötkammare inte genomförs samt 
förändring av behandlingsintäkten som vid fullt utbyggd anläggning motsvarar 57 % av 
totala intäkter. Det innebär att förändringar på denna parameter har stor påverkan på 
resultatet. Rapporten avslutas med att påtala att det är viktigt att ha långa avtal med 
bland annat AÖS.   
 

Tjänsteutlåtande 2017-07-11 Förhandling om köp av uppgraderingsanläggning 
och investering i rötkammare vid biogasanläggningen Hulesjön7 
I tjänsteutlåtandet hänvisas till förstudien från WSP och de tre stegen benämns i 
förstudien enligt nedan:  

1) Utbyggnad av mottagningshall. Genomförd till en kostnad av 8 mkr.  
2) Utbyggnad av förbehandlingsanläggning. Byggs under 2017 med kostnaden 

kalkylerad till cirka 13 mkr, varav statligt bidrag genom Klimatklivet maximalt 3,9 
mkr.  

3) Utökning av rötningskapacitet för att kunna utnyttja allt tillgängligt substrat på 
anläggningen. Föremål för detta beslut. Det krävs en rötkammare på cirka 2 000 
kubikmeter och investeringskostnaden beräknas till cirka 15 miljoner kronor. 

Enligt tjänsteutlåtandet framkommer att det finns ett ökande intresse att använda biogas 
i processindustri, särskilt lämpligt är det när industrier har behov av ånga i sin 
produktion. Genom en investering i ny rötkammare samt förvärvande av 
uppgraderingsanläggningen är detta möjligt. För att möjliggöra användning av 
uppgraderad biogas i industrin krävs enligt tjänsteutlåtandet en investering på 
biogasanläggningen i form av en högtrycks- kompressor med anslutning för flaktankning 
på cirka 3 miljoner kronor. Detta gör att Falköpings kommun vid köp av 
uppgraderingsanläggningen kan bredda kundkretsen och sälja biogas till fler. 
Intresserade industrier behöver då investera i gasflak samt en ombyggnation av 
panncentralen. Det finns enligt tjänsteutlåtandet ett intresse bland annat hos Falköpings 
Mejeri ekonomisk förening att konvertera sin oljepanna till biogas. Nuvarande rötkamrar 
vid Hulesjön i Falköping är enligt tjänsteutlåtandet maximerade med avseende på 
organisk belastning. Planerad ökning av mottaget matavfall är från dagens 4 500 ton per 
år till 8 000 ton per år, vilket enligt tjänsteutlåtandet även inkluderar matavfall från 
kommuner som inte ingår i AÖS.  
Det finns ytterligare tjänsteutlåtanden som till stora delar baseras på ovanstående två 
rapporter kompletterat med eget material.  

 
7 KS 2017/00379 392 
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3.3.1 Kommentarer och bedömning 
SWECOs rapport från 2012 har legat som grund gällande fortsättningen av 
biogasverksamhetens utveckling. Rapporten innehöll ett flertal scenarion samt 
förändring av antaganden om ingående parametrar. Rapporten framhåll en stegvis 
utveckling av biogasanläggningen. I rapport som WSP arbetade fram 2013 kom fram till 
att vissa justeringar i de steg som SWECO-rapporten framhållit. WSPs rapport innehöll 
dessutom en känslighetsanalys dock mycket kortfattad. Dessa två rapporter tillsammans 
med tjänsteutlåtanden har legat till grund för investeringsbesluten. Det framkommer till 
exempel att antaganden som att ”biogasen i Falköping ska vara en lönsam affär”, ökning 
av matavfall från AÖS samt ”Planerad ökning av mottaget matavfall från dagens 4 500 
ton per år till 8 000 ton per år, även inkluderar matavfall från kommuner som inte ingår i 
AÖS”.  
Biogasverksamheten har dock inte alltid varit lönsam och har delvis motiverats av 
miljöaspekter. Gällande tillgång till matavfall så har Falköpings kommun tappat avfallet 
från AÖS. Båda dessa rapporter är från 2012 respektive 2013 och därmed finns risk att 
de antagandena om prisutveckling, marknadsförutsättningar med mera börjar kunna 
ifrågasättas. Vår bedömning är därför att en genomgång och eventuell uppdatering av 
ingående parametrar hade kunnat genomföras inför beslutet om ny rötkammare 2017. 
Det finns inslag av känslighetsanalyser i båda rapporterna men vi anser att dessa hade 
kunnat vara mer omfattande.  
Vår bedömning är att vi inte kan se att det funnits någon tydlig riskbedömning och 
konsekvensanalys gällande tillgång på matavfall inför besluten vilket vi anser är en brist. 
Det är först nu under 2020 som utredning gällande alternativ till matavfall utreds.  
 

3.4 Uppföljning av investeringarna i biogasanläggningen 
Iakttagelse 
Enligt årsredovisningen 2019 uppgår budget för ny rötkammare till 15 610 tkr och 
nettoinvesteringsutgiften till 15 329 tkr vilket innebär att investeringen lämnar ett 
överskott på 218 tkr. Det finns ingen förklarande text i årsredovisningen. Enligt tekniska 
nämndens sammanträdesprotokoll 2020-02-17 §13 Uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 2019 står att läsa ”Biogasverksamheten håller på med ett projekt med ny 
rötkammare, projektet har 2019 använt 15,4 mkr och beräknas slutföras under 2020”.  
Vid intervju med de politiska företrädarna framkommer att uppföljningarna av 
investeringarna i biogasanläggningen fått mycket liten uppmärksamhet, om än någon 
alls, vid kommunstyrelsens sammanträden.   
Vi kan inte genom protokolläsning notera någon information om avvikelser annat än att 
budget inte förbrukats de år budget beviljats så överskott uppstått vid några tillfällen. Vi 
noterar dock att regelverket följs gällande beslut om flytt av investeringsmedel mellan 
åren.  
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3.4.1 Kommentarer och bedömning 
Vår bedömning är att investeringarna följts upp enligt Falköpings kommuns 
styrdokument. Vi konstaterar dock att intresset inom kommunstyrelsen av hur det går 
med investeringarna i biogasanläggningen har varit lågt. Vi tycker att detta är 
överraskande då intresset inför investeringsbesluten varit stort.  
 

3.5 Nuläget  
Iakttagelser 
Trots att avtalet med AÖS har upphört så har biogasanläggningen, för vilken tekniska 
nämnden ansvarar för driften, tagit emot avfall från AÖS under hösten/vintern, helt eller 
delvis. Anläggningen har dessutom tagit emot avfall från några kommuner i Småland. I 
dagsläget tar Falköpings kommun emot matavfall från tre mindre kommuner samt från 
Falköping och Skara kommun. Därutöver får anläggningen in små partier av stärkelse, 
mjöl, avrens, bröd mm från olika leverantörer. Butiksavfall utreds men är enligt 
företrädare för verksamheten problematiskt ur KRAVS regelverk. Nötflytgödsel finns 
också att tillgå men ger ingen behandlingsintäkt och ganska lite gas. 
Sverige har t.o.m. den 31 dec 2020 beviljats undantag från beskattning av flytande 
biomedel. Från och med årsskiftet har förändringar skett;  

• skattebefrielsen för andra skattepliktiga biobränslen för uppvärmning än biogas 
och biogasol avskaffas. 

• befrielse från energiskatt och koldioxidskatt för biogas och biogasol begränsas 
till att endast gälla för biogas eller biogasol som inte är framställd av livsmedels- 
eller fodergrödor. En förutsättning för att skattebefrielse ska kunna medges är 
att bränslet vid skattskyldighetens inträde omfattas av ett anläggningsbesked. 

• biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärmning befrias från energi- och 
koldioxidskatt. 

Enligt företrädare för verksamheten så följs skattebefrielse samt möjligheter till 
produktionsstöd på verksamhetsnivå men det har inte varit uppe för analys vare sig i 
tekniska nämnden eller i kommunstyrelsen. 

3.5.1 Kommentarer och bedömning 
Vi konstaterar att biogasanläggningen hittat matavfall från andra källor än AÖS sedan 
avtalet upphörde, vilket vi anser är bra. Detta faller inom ramen för tekniska nämndens 
driftsansvar och detta arbete bör fortgå. Vi anser att det även ligger på 
kommunstyrelsen som ansvarig för strategiska beslut likväl som inom ramen för sin 
uppsiktsplikt att intensifiera arbetet med att säkerställa tillgången till matavfall eller 
annat substrat framöver. Vi rekommenderar att kommunstyrelsen gör en ordentlig 
genomgång av hur beslutade skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då 
denna information behöver finnas inför kommande strategiska beslut gällande 
biogasverksamheten.  
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4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att investeringarna i 
biogasanläggningen delvis har föregåtts av ändamålsenliga beslutsunderlag men 
saknat en tillräckligt omfattande riskanalys.  
Mot bakgrund av vår granskning lämnar vi följande rekommendationer: 

• Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom ramen för 
sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa tillgång till matavfall eller 
annat substrat framöver. 

• Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade 
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna information behöver 
finnas inför kommande strategiska beslut gällande biogasverksamheten.  

 

KPMG AB 

Eva Henriksson     
Specialist 
Verksamhetsrevisor 
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§ 99 Dnr 2021/00190  

Svar på kommunrevisionens granskning av 
investeringar i biogasanläggningen 
Kommunstyrelsens beslut 
1 Kommunstyrelsen beslutar att lämna nedanstående yttrande till 

kommunrevisionen.  

Protokollsanteckning 
Ingvor Bergman (S) inkommer med en protokollsanteckning som redovisas i 
slutet av paragrafen.  

Bakgrund 
På kommunrevisionens uppdrag har KPMG genomfört en granskning av 
investeringar i biogasanläggningen. 
Utifrån granskningens slutsatser lämnas följande rekommendationer. 

 Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom 
ramen för sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa 
tillgång till matavfall eller annat substrat framöver. 

 Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade 
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna infor-
mation behöver finnas inför kommande strategiska beslut gällande 
biogasverksamheten. 

Kommunrevisionen har överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen 
för yttrande med följande frågeställningar. 

 Med avseende på den genomförda granskningen, vilka åtgärder avser 
ni att genomföra? 

Kommunstyrelsen beslutade 19 augusti 2020, § 143, att en förvaltnings-
övergripande granskning av kommunens arbete i samband med den missade 
upphandlingen av matavfall skulle genomföras. Redovisning skedde till 
kommunstyrelsen den 20 november 2020, § 186. 
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med samhällsbyggnads-
förvaltningen identifierat förbättringsområden. Kommundirektören har 
tillsatt en arbetsgrupp som ansvarar för att identifierade åtgärder blir 
genomförda.  

Förvaltningens bedömning 
Nedan kommenteras respektive punkt i revisionsgranskningen. 
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Kommunstyrelsen bör som ansvarig för strategiska beslut samt inom 
ramen för sin uppsiktsplikt intensifiera arbetet med att säkerställa 
tillgång till matavfall eller annat substrat framöver. 
Kommunledningsförvaltningen arbetar löpande tillsammans med samhälls-
byggnadsförvaltningen med att vidta alla åtgärder för att säkerställa bästa 
möjliga utfall för kommunens biogasanläggning. 
Ansvaret att bevaka upphandlingar av matavfall har av kommundirektören 
tilldelats samhällsbyggnadsförvaltningen, som har bevakning på området. 
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har även 
påbörjat ett arbete med översyn av tekniska nämndens och kommunstyrelsens 
reglementen med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen gällande 
biogasverksamheten. 
Kommunstyrelsen har utifrån sin uppsiktsplikt ett uppföljningsansvar, vilket 
sker inom ramen för ordinarie uppföljning. 

Kommunstyrelsen bör göra en ordentlig genomgång av hur beslutade 
skatteförändringar påverkar biogasverksamheten då denna information 
behöver finnas inför kommande strategiska beslut gällande 
biogasverksamheten. 
Kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltning följer 
löpande gällande lagstiftning inom området som berör biogasverksamheten. 
Sommaren 2020 kom besked om förlängning i 10 år vilket var ett positivt 
besked för branschen, se nedan från Finansdepartementet, Regeringskansliet. 

”Skattebefrielse möjlig för biogas och biogasol 
Publicerad 30 juni 2020 
Europeiska kommissionen beslutade i går att godkänna Sveriges 
statsstödsansökningar för skattebefrielse av icke livsmedelbaserad biogas 
och biogasol som används för uppvärmning respektive motordrift. Beslutet 
är efterfrågat av bland annat flera kollektivtrafiksoperatörer eftersom 
många bussar i Sverige körs på biogas. 
Besluten innebär att icke livsmedelsbaserad biogas och biogasol som 
används för uppvärmning respektive motordrift kan skattebefrias i Sverige. 
Kommissionens beslut gäller i tio år vilket medför möjligheter till en stabil 
och långsiktig hantering av dessa bränslen. 
Tack vare beslutet kan Sverige fortsätta skattebefria biogas för transport-
ändamål, exempelvis inom kollektivtrafiken där biogas är ett vanligt 
drivmedel i bussar. 
- Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för att ställa om till mer hållbara 
transporter. Vi håller nere passageraravgifterna i svensk kollektivtrafik 
samtidigt som vi gör oss mindre beroende av fossila bränslen, säger 
finansminister Magdalena Andersson.” 
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  Protokollsutdraget bestyrks 

 

Vidare följer förvaltningarna de skatteförändringar som kan påverkar 
branschen vad gäller exempelvis, frågan om taxonomin det vill säga 
klassificeringssystem för hållbara bränslen samt pågående 
biogasmarknadsutredning. 

Finansiering 
Förslag till beslut genererar i sig inga kostnader i dagsläget. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 71/2021 
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen, 2021-05-16 
Missiv till granskningsrapport från kommunrevisionen, 2021-04-01 
Granskningsrapport från KPMG, 2021-03-25 

Protokollsanteckning 
Ingvor Bergman (S) inkommer med följande protokollsanteckning.  
"Socialdemokraterna kommer ta ansvar samt följa utvecklingen vad det 
gäller upphandling och utveckling av matavfallsfrågan i de två berörda 
nämnderna d v s Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. Där har vi den 
demokratiska representation som krävs för att kunna följa utvecklingen.  
Vad det gäller insynen i AÖS, (Avfallshantering Östra Skaraborg), där 
oppositionen inte har någon insyn och där stora delar av samarbetet kring 
avfallsfrågorna sker, får den nuvarande majoriteten ta på sig ansvaret för 
bevakningen av dessa frågor.     
  
 

Paragrafen skickas till  
Kommunrevisionen 
Tekniska nämnden 
Magnus Fleischer, ekonomichef            
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Mötesanteckningar 

22 april 2021, kl. 13.00 – 15.00, Pingstkyrkan. 
Ajournering kl. 14.20-14.30 

Beslutande: Pema Malmgren (M) ordförande, Karola Svensson (C), Jan 
Eriksson (KD), via Teams, Dag Högrell (L), Iowan Hedendahl (V), Anders 
Blom (MP), Fredy Neüman (S) vice ordförande, Johanna Johansson (SD)  
 
Ersättare: Johan Eriksson (M), Lennart Falegård (L) 

Närvarande tjänstepersoner: Linda Karelid (kanslichef), Sebastian Helin 
(kommunsekreterare, via Teams), Edvin Ekholm (chef hållbar 
kommunikation/hållbar utveckling) 

Återkoppling/summering från förra mötet  
Genomgång av mötesanteckningar från föregående möte. 

 

Revidering av bestämmelser för ekonomisk ersättning 
Genomgång och återkoppling av frågor från föregående möte. Sebastian 
Helin presenterar en sammanställning av arvodesnivåer för revisionens 
ordförande för jämförbara kommuner.  
Mer information efterfrågas om vad som ingår i uppdraget för ordföranden i 
revisionen.  
 
Politisk organisation inför kommande mandatperiod - dialog 
Samtal genomförs i grupper i form av dialogcafé. Detta innebär samtal i 
mindre grupper utifrån olika teman, där man sedan byter grupp och tema. 
Det innebär att nya konstellationer möts vilket bidrar till engagerande 
diskussioner.  Dialog förs utifrån tre teman: utskott (hur ser man på 
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möjligheten att jobba med utskott under kommunstyrelsen, 
fördelar/nackdelar), fullmäktigeberedningar (fördelar/nackdelar med att 
arbeta med tillfälliga beredningar under kommunfullmäktige) och antal 

ledamöter i nämnder (finns det några förslag på ändringar i antalet 
ledamöter eller ersättare i nämnder). 
 
Angående fullmäktigeberedningar har ordförande Pema Malmgren (M) 
tidigare informerat om att Public Partner, i deras arbete med översyn av 
beredningsprocesser, tagit fram en information om fullmäktigeberedningar. 
Under laget biläggs mötesanteckningarna.  
Dokumentation enligt gruppdiskussionerna sammanställs enligt följande. 

 

Antal ledamöter i nämnder 

- Ingen förändring. 
- Volymökningen hos KAN är inte så betungande för nämnden att det 

bör medföra fler ledamöter. 
- Samma antal ersättare och ledamöter. 
- Max 11 ledamöter för alla nämnder utom KS. 
- Ingen förändring i nämnderna. 
- En ersättare per parti i valberedningen, antal ledamöter samma som 

idag. 
- Ökat antal ledamöter till 13 i KAN – lika många ersättare. 
- Kan bli effektivare och större engagemang hos ledamöter i nämnd 

med färre ledamöter. 
- Om det blir för få ledamöter i en nämnds minskar den representativa 

och demokratiska delen. 

Utskott 
- Viktigt att arbetsutskotten är kvar. 
- Prova utskott i TN, viktigt att riktlinjer tas fram samt uppdrag och 

delegation. 
- Nämnder kvar till största del. 
- Att hållbarhetsutskottets möte hålls samma dag om KS så att man 

slipper ta ledigt två halvdagar. 
- Viktigt att det inte blir alltför tungt/brett uppdrag för ledamöter i KS 

då risken finns att det blir svårt att få ledamöter. 
- Viktigt att utskotten har en politisk representation utefter 

valresultat/majoritet/opposition. 
- Risken med utskott är att det kan bli för mycket maktkoncentration 

till några få i KS. 
- Finns tvivel p.g.a. utskottens bemanning (politiskt och 

professionellt). 
- Våga prova. 

 

Fullmäktigeberedningar 

- Ej fasta beredningar – endast tillfälliga. 
- Övergripande, strategisk nivå. 
- Demokratiskt med insyn. 
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- Locka ”enfråge-personer” som vill engagera sig. 
- Tydliga definierade uppdrag. 
- Breddat deltagande, ekonomisk ersättning. 
- Viktigt hur beredningen initieras. 
- Mer samtal, dynamik och delaktighet. 
- Mer demokratiskt än informellt sammansatta arbetsgrupper. 

 
 
 

/Linda Karelid  
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